
ZAJĘCIA ROZWOJOWE DLA DZIECI

PAMIĘĆ                  KONCENTRACJA                 EKSPERYMENTY



co robimy

Prowadzimy zajęcia  rozwojowe dla  dzieci  szkolnych o tematyce przyrodniczej  i  kulturowej.
Wspólnie z dziećmi, na każdych zajęciach odwiedzamy  3 STREFY: 

- STREFA WIEDZY O ŚWIECIE 

- STREFA  TECHNIK PAMIĘCIOWYCH I KONCENTRACJI

- STREFA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ

Pobudzamy wyobraźnię i  ciekawość dzieci,  inspirujemy do ciągłego rozwoju. Doświadczamy
eksperymentujemy a przede wszystkim dobrze się bawimy. 

kim jesteśmy

Nasz zespół to grupa wykwalifikowanych Trenerów – psychologów i pedagogów. 

 Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi potencjał, który można rozwijać. Traktujemy dzieci  
poważnie, choć na naszych zajęciach dużo jest śmiechu i zabawy. Z pasją przygotowujemy się
do każdego spotkania i z entuzjazmem przybliżamy ciekawą tematykę zajęć i warsztatów. Cały
czas poszerzamy własne kompetencje w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych. Stale
poszukujemy nowych informacji, po to by zaszczepiać w dzieciach radość uczenia się. 

Korzystamy z dorobku psychologii rozwojowej. Pracujemy od początku działalności w stałym
zespole, dzięki temu budujemy bazę wiedzy i doświadczeń. Działamy lokalnie, zawsze jesteśmy
w bezpośrednim kontakcie ze szkołami i rodzicami.

Od 5-ciu lat prowadzimy zajęcia w szkołach na terenie Poznania (SP 1, SP 70, SP 62, SP 27, SP
22, SP 74, SP 93 )  oraz w Dąbrówce,  Wirach,  Lusówku,  Tarnowie Podgórnym, Baranowie
Rokietnicy, Plewiskach, Komornikach i Suchym Lesie. 

co nas wyróżnia 

ciekawe  zajęcia –  przemyślane  scenariusze  zajęć  i  zaangażowani,  skoncentrowani  na
dzieciach trenerzy sprawiają, że dzieci czekają na kolejne zajęcia z niecierpliwością.

pasjonująca  tematyka –  sięgamy  po  to,  co  najbardziej  interesujące,  bo  dzięki  temu
ćwiczenie pamięci i koncentracji staje się zabawą.

metody aktywizujące – jedne dzieci są ciągle w ruchu, inne potrzebują czasu i bezpiecznej
przestrzeni,  żeby  podjąć  działania.  Naszym  celem  jest  kształtowanie  postawy  otwartości  
i ciekawości u wszystkich dzieci.

style uczenia – najlepiej jest  kiedy wzrokowiec „zobaczy na własne oczy”, słuchowiec „ sam
usłyszy”  a  kinestetyk  „poczuje  na własnej  skórze”  dlatego  uwzględniamy różnorodne style
uczenia w scenariuszach zajęć.

nauka przez zabawę – umysł lubi się bawić i doświadczenia z zabaw zapamiętuje najlepiej,
dzieci w zabawie chętniej otwierają się na nowe doświadczenia poznawcze i społeczne.



oferta zajęć

Mali podróżnicy                                                                                               wiek:  6-7 lat

Zajęcia  dla  wszystkich  dzieci  zafascynowanych  przyrodą.  Dzieci  zamieniają  się  w  małych
badaczy, poznają zjawiska, żywioły, osobliwe rośliny i zwierzęta. Dostrzegają różnorodność i
złożoność  świata.  Podczas  każdego  spotkania  odkrywamy  tajemnice  Ziemi  wykorzystując
prezentacje  multimedialne.  Stosujemy  różnorodne  aktywności,  co  pomaga  utrzymać
zaangażowanie  i  koncentrację  dzieci.  Jednocześnie  wprowadzamy  techniki  pamięciowe,
pokazujemy sprytne sposoby na zapamiętywanie. Każde spotkanie kończymy lubianymi przez
dzieci eksperymentami przyrodniczymi.

Wędrówka po kontynentach                                                                            wiek: 7-8 lat

Zafascynowani  różnorodnością  świata  poznamy  dokładnie  naszą  planetę  -   kontynent  po
kontynencie.  Dzieci  są  już  gotowe  na  systematyzowanie  wiedzy  i  szukanie  logicznych
powiązań.  Poznamy  to,  co  najciekawsze  w  każdej  strefie  klimatycznej.  Zwierzęta,  rośliny,
ludzie, niezwykłe budowle będą pojawiać się na każdym spotkaniu. Angażujemy wzrok, słuch,
emocje  i  ruch,  żeby  jak  najwięcej  zapamiętać  z  tej  pasjonującej  przygody.  Piktogramy  i
notatki  obrazkowe  będą  naszym  dziennikiem  podróży.  Na  każdych  zajęciach  wspólnie
prowadzimy doświadczenia i eksperymenty, aby jeszcze lepiej poznawać zjawiska przyrodnicze.

Dookoła świata                                                                                              wiek: 8 - 9 lat

Wyruszymy w niezwykłą podróż,  podczas której  poznamy różnorodność kultur i  zwyczajów
najciekawszych zakątków kuli  ziemskiej.  Odkryjemy zagadki tajemniczych miejsc, poznamy
niecodzienne  tradycje  i  odmienność  ludzi  żyjących  w  odległych  krajach.  Dzięki  ciekawym
prezentacjom wzbogacamy wyobrażenia,  a  przede wszystkim  poszerzamy wiedzę dzieci  o
świecie. Interaktywna forma zajęć pobudza uczestników do działania i myślenia dedukcyjnego
a  kreatywne  zabawy,  rozwiązywanie  zagadek  i   rysowane  map  myśli  pomagają  łatwo
zapamiętać poznane ciekawostki. Wspólnie wykonywane na każdych zajęciach doświadczenia
utrzymują entuzjazm  i zachęcają do dobrej zabawy.

Niezwykłe cywilizacje                                                                                  wiek: 9 - 10 lat

Zabieramy  dzieci  w  podróż  w  przeszłość.  Odkrywamy  tajemnice  dawnych  cywilizacji  
i  poszukamy  ich  śladów  w  teraźniejszości.  Poznajemy  różne  kultury  i  tradycje  odległych
państw. Dowiemy się jak żyją, co jedzą, w co wierzą i jak wyglądają ich mieszkańcy. Nasze
zajęcia do doskonały moment na refleksję nad tym jak radzili sobie ludzie bez współczesnych
udogodnień i co zawdzięczamy naszym przodkom.

Podczas  zajęć  dzieci  trenują  kreatywne  metody  tworzenia  notatek,  doskonalą  techniki
pamięciowe  i  bawią  się  podczas  ćwiczeń  autoprezentacji.  Nadal  eksperymentujemy  i
samodzielnie wykonujemy doświadczenia fizyczne.

organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

Prowadzimy zajęcia w salach wynajętych od szkół lub w bezpośrednim sąsiedztwie szkół. 

Dzieci odbieramy ze świetlic i odprowadzamy po zajęciach.



kontakt
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