
Centrum Edukacji
niepubliczna placówka oświatowa

GIMNASTYKA UMYSŁU
oferta inspirujących i rozwijających zajęć pozalekcyjnych

dla Szkoły Podstawowej Fundacji PRIMUS 

Klasy I - III Klasy IV - VI

Karuzela Eksperymentów (KEX)
Zajęcia warsztatowe poświęcone wybranym zagadnieniom 
nauk przyrodniczych, które rozwijają ciekawość świata oraz 
budują potrzebę poznawania. Dzieci pod opieką trenera 
uczestniczą w zabawie w Laboratorium. Własnoręcznie 
wykonują eksperymenty, wykorzystując do tego przedmioty i 
materiały codziennego użytku dostępne w każdym domu. 
Scenariusz zawiera elementy bezpieczeństwa i ekologii.

Giga Pamięć (GAP)
Trening pamięci na wesoło. Dzieci poznają mnemotechniki 
ułatwiające zapamiętywanie listy słów, liczb oraz dat. Zajęcia 
prowadzone są w formie zabaw, zgadywanek, układanek oraz 
rebusów. Kładziemy nacisk na wyćwiczenie umiejętności 
zapamiętywania. Program zawiera także elementy matematyki 
i logiki, a jego głównym celem jest gimnastyka umysłu. 

Łatwa Nauka (ŁAN)
Trening umiejętności efektywnej nauki realizowany w oparciu  o 
mnemotechniki, mapy myśli, słowa klucze, koncentrację i relaks. 
Zajęcia prowadzone są w formie zabaw, dzięki czemu uczestnicy 
nieświadomie zaczynają z łatwością korzystać z nowych technik. 
Celem programu jest budowa umiejętności wykorzystania metody 
nauki w zależności własnych preferencji i przyswajanego materiału.
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ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się w ramach bloku zajęć 
pozalekcyjnych, w salach udostępnionych bezpłatnie 
przez szkołę. Zajęcia prowadzone przez trenerów 
Centrum Edukacji. W cenie materiały i pomoce.

ZAPISY
Przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie Szkoły.

Regulamin i dodatkowe informacje na primus.erudikon.pl 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty na 
konto organizatora.

Planowany początek zajęć od 19.09.2016.

Dodatkowe informacje
 501 663 963  primus@erudikon.pl

 

grupy: od 6 do 12 uczestników
częstotliwość: 1 raz w tygodniu
czas trwania: 45 min (godzina lekcyjna)
cena: 300 zł (płatne z góry za semestr)

12 spotkań

13 spotkań

Liczba uczestników:

6 – 7

8 – 9

10 – 12

* liczba spotkań w semestrze zależna od liczebności grupy

14 spotkań
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