
FESTIWAL NAUKI 
Pokaz eksperymentów naukowych dla dzieci, 
które można obejrzeć po każdych warsztatach.

Dni Otwartych Drzwi
HARMONOGRAM

/10.30 – 11.15/ Mały Odkrywca
Przekonasz się, jak duże korzyści przynosi rozpoczęcie zabaw z czytaniem we wczesnym dzieciństwie. Doświadczysz, ile 

radości niesie to ze sobą oraz jak duży wpływ ma na rozwój intelektualny i emocjonalny Twojego dziecka. Dowiesz się, jak 

dzięki odpowiednim zabawom dzieci mogą szybko nauczyć się czytania oraz jak kluczowe znaczenie ma to dla ich poczucia 

pewności siebie, kiedy już pójdą do szkoły. 

/11.30 – 12.15/ Hello English

/9.30 – 10.15/ Robotyka WeDo
Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o kolorowe zestawy LEGO Education WeDo Twoje dziecko rozwinie zainteresow-

ania techniczne, sprawności manualne. Zobaczysz jak przez zabawę ciekawymi konstrukcjami można kształtować w dzieciach 

umiejtności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

/10.30 – 11.15/ Mały Odkrywca
Przekonasz się, jak duże korzyści przynosi rozpoczęcie zabaw z czytaniem we wczesnym dzieciństwie. Doświadczysz, ile 

radości niesie to ze sobą oraz jak duży wpływ ma na rozwój intelektualny i emocjonalny Twojego dziecka. Dowiesz się, jak 

dzięki odpowiednim zabawom dzieci mogą szybko nauczyć się czytania oraz jak kluczowe znaczenie ma to dla ich poczucia 

pewności siebie, kiedy już pójdą do szkoły. 

/11.30 – 12.15/ Hello English

/12.30 – 13.15/ Mali Mistrzowie Matematyki 
Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania matematyką i rolą jaką odgrywa w życiu. Dzieci opanowują poszczególne 

zagadnienia matematyczne, rozwiązując ciekawe zadania, zagadki i łamigłówki. Dzieci uczą się samodzielnego myślenia, 

rozwiązywania problemów oraz dostrzegania regularności. Odkrywają, że matematyka może być zabawą.

/9.30 – 10.15/ Robotyka WeDo
Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o kolorowe zestawy LEGO Education WeDo Twoje dziecko rozwinie zainteresow-

ania techniczne, sprawności manualne. Zobaczysz jak przez zabawę ciekawymi konstrukcjami można kształtować w dzieciach 

umiejtności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

/10.30 – 11.15/ Fast English

/11.30 – 12.15/ Mądre Dziecko
Zobaczysz, jak podczas zajęć Twoje dziecko uczy się czytania i skutecznie podnosi jego biegłość, doskonale się przy tym 

bawiąc; a także, jak rozwija swoją zdolność koncentracji. Dowiesz się, jak wspólnie możemy zbudować w dziecku przeko-

nanie „poradzę sobie”. Przekonasz się, że Twoje dziecko może być samodzielne podczas nauki i odrabiania lekcji.

/12.30 – 13.15/ Mali Mistrzowie Matematyki
Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania matematyką i rolą jaką odgrywa w życiu. Dzieci opanowują poszczególne 

zagadnienia matematyczne, rozwiązując ciekawe zadania, zagadki i łamigłówki. Dzieci uczą się samodzielnego myślenia, 

rozwiązywania problemów oraz dostrzegania regularności. Odkrywają, że matematyka może być zabawą.

 

Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc tel. 56 652 17 18

Dni Otwartych Drzwi
/9.30 – 10.15/ Mistrzowie Matematyki
Przekonasz się, jak ważna i przydatna  w życiu jest matematyka. Twoje dziecko wyćwiczy samodzielne myślenie, rozwiązywanie 
problemów, zrozumie podstawy i zasady matematyki.  Wspólnie zobaczycie, że dzięki praktycznemu podejściu do wielu prob-
lemów, da się je rozwiązać sprawnie, czerpiąc przy tym wiele radości.

/10.30 – 11.15/ Fast English

/11.30 – 12.15/ Mądre Dziecko
Zobaczysz, jak podczas zajęć Twoje dziecko uczy się czytania i skutecznie podnosi jego biegłość, doskonale się przy tym 
bawiąc; a także, jak rozwija swoją zdolność koncentracji. Dowiesz się, jak wspólnie możemy zbudować w dziecku przeko-
nanie „poradzę sobie”. Przekonasz się, że Twoje dziecko może być samodzielne podczas nauki i odrabiania lekcji.

/12.30 – 13.15/ Robotyka WeDo 
Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o kolorowe zestawy LEGO Education WeDo Twoje dziecko rozwinie zainteresow-
ania techniczne, sprawności manualne. Zobaczysz jak przez zabawę ciekawymi konstrukcjami można kształtować w dzieciach 
umiejtności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

/9.30 – 10.15/ Mistrzowie Matematyki (11-12 - latki)
Przekonasz się, jak ważna i przydatna  w życiu jest matematyka. Twoje dziecko wyćwiczy samodzielne myślenie, rozwiązywanie 
problemów, zrozumie podstawy i zasady matematyki.  Wspólnie zobaczycie, że dzięki praktycznemu podejściu do wielu prob-

lemów, da się je rozwiązać sprawnie, czerpiąc przy tym wiele radości.

/10.30 – 11.15/ Mądre Dziecko
Dowiesz się, jak poprzez odpowiedni trening na naszych zajęciach sprawić, by Two-
je dziecko samodzielnie i w krótszym czasie odrabiało lekcje, a także dostawało lepsze oceny 
w szkole. Pokażemy Ci, co robimy, by dzieci zaczęły wierzyć w siebie i co za tym idzie, pewniej czuły się na lekcjach oraz w grup-
ie rówieśników. Zobaczysz, jak dzięki treningowi odpowiednich technik na naszych zajęciach uczniowie wyrabiają nawyki 

samodzielnego, sprawnego uczenia się. Jak dzięki temu może wzrosnąć ich poczucie odpowiedzialności za ten obszar.

/11.30 – 12.15/ Fast English

/12.30 – 13.15/ Robotyka NXT
Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o najnowocześniejsze zestawy edukacyjne LEGO Mindstorms NXT, dzieci usprawnią 
zdolności logicznego myślenia, nabędą kompetencje techniczne, zgłębią tajniki programowania i struktur algorytmów.

/11.30 – 12.15/ Kwantowy Umysł
Doświadczysz, jak poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach można opanować spójny sys-
tem uczenia się, który znacząco przyspieszy Twoje tempo i  komfort przyswajania infor-
macji. Podczas prezentacji doświadczysz, jak duży postęp możesz osiągnąć w biegłości czytania, 

a także poznasz jedną z wielu technik pamięciowych.

/12.30 – 13.15/ Język angielski - TALKMAN - zajęcia prowadzone metodą bezpośredniej komunikacji

cztery soboty września: 9, 16, 23, 30
3-4 - latki

7-8 - latki

9-10 - latki

5-6 - latki

11-14 - latki

UWAGA: Lekcje pokazowe mają charakter poglądowy. Przed rozpoczęciem zajęć nastąpi podział 

na grupy wiekowe. Propozycje terminów zajęć dla poszczególnych grup oraz szczegółowy opis   

wszystkich kursów dostępne są na naszej stronie

www.torunakn.pl

dorośli

Na wszystkie lekcje pokazowe zapraszamy dzieci wraz z rodzicami


