
Okres przedszkolny to niezwykły czas dla 
malucha. Dziecko w tym wieku dysponuje 
ogromnym potencjałem do bezstresowego 
i mimowolnego uczenia się przez zabawę. 
Jest bardzo chłonne i uzdolnione. Przeja-
wia cechy najlepszych naukowców, filozofa, 
psychologa, fizyka i chemika w jednym. 
Dowodem na potężne zdolności do ucze-
nia się dziecka jest to, że idąc do przed-
szkola, zna już swój pierwszy język obcy 
(język polski, który w momencie urodzenia 
się dziecka, był mu całkowicie obcy). Bez 
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wysiłku zgłębił arkana gramatyki i nigdy 
się jej nie ucząc, posługuje się językiem 
gramatycznie poprawnie (częściej mówi 
prawidłowo, a błędy są raczej wyjątkiem 
niż regułą). Już nigdy więcej dziecko nie 
będzie dysponować takim potencjałem  
do uczenia się, jaki ma w wieku przedszkol-
nym. O tym, jak wykorzystać ten niezwykle 
ważny okres w życiu dziecka i przygotować 
je do jak najszczęśliwszego przekroczenia 
progu szkoły, traktuje niniejszy biuletyn.
Życzymy przyjemnej lektury.

Gotowi
do szkoły?
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Piękny umysł dziecka
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Okres przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie 
zdolności naszych pociech, gdyż większość połączeń 
nerwowych w ich mózgu kształtuje się w pierwszych 
latach życia. 50% naszych zdolności do uczenia się 
rozwinęło się do 4 roku życia a dalsze 30% do ukoń-
czenia 8 lat. Przez resztę życia, rozwiniemy naszą 
zdolność do uczenia się zaledwie o 20%.

To środowisko kształtuje mózg twojego dziecka. 
Otoczenie bogate w różnorodne i ciekawe bodźce, 
stymuluje mózg dziecka i „wymusza” tworzenie się 
nowych szlaków neuronowych. Jeżeli dużo mówisz 
do dziecka, jego ośrodek rozumienia mowy w 
mózgu będzie lepiej rozwinięty niż u dziecka, do 
którego przez kilka pierwszych lat życia nikt się nie 
odzywał. Tak samo jest z każdą inną umiejętnością. 
Stymulacja rodzi strukturę, dlatego dzieci, z który-
mi bawiono się w czytanie w przedszkolu, znacznie 
lepiej radzą sobie w tym zakresie w szkole, niż 
dzieci, którym tej zabawy odmówiono. 

Maluszek, który w wieku przedszkolnym miał  
bogate środowisko i umiejętnie się z nim bawiono  

w czytanie, matematykę itp., idzie do szkoły z pięk-
nie wykształconym mózgiem. 

Jednak z wiekem, zdolności do uczenia się dzieci 
maleją. Dzieje się tak dlatego, że w wieku 5 lat 
mózg dziecka zaczyna tracić „zbędne” połączenia 
neuronowe w tzw. procesie apoptozy – programo-
wanej śmierci komórek. Dlatego, kiedy bawimy się 
w czytanie z trzylatkami i sześciolatkami, po kil-
kunastu minutach trzylatki rozpoznają bezbłędnie 
5-6 tablic z wyrazami, sześciolatki popełniają już 
1-2 błędy. 

Zabawa w czytanie we wczesnym dzieciństwie,  
to prezent na całe życie dziecka.

Nic tak nie rozwija mózgu dziecka, jak czytanie. Kie-
dy czytasz dziecku bajkę, w jego umyśle powstają 
obrazy czarodziejskich krain. Nasza pociecha prze-
żywa w wyobraźni wszystkie, czytane przez Ciebie 
przygody. Wartość takiej stymulacji dla rozwoju jego 
zdolności jest przeogromna. Głośne czytanie dziec-
ku rozwija jego inteligencję, zdolność kojarzenia i 
myślenia. Pobudza wyobraźnię i emocje. 

KsIążKowE KąpIELE.
Najwięcej korzyści dziecko wyciąga, kiedy podczas 
czytania pokazujesz równocześnie palcem/wskaź-
nikiem czytane wyrazy. Dziecko opatruje się z nimi 
i bardzo szybko w przyszłości nauczy się czytać 
(tak samo jak małe dziecko osłuchane z językiem 
obcym, ma później dużą łatwość w uczeniu się go). 
Jest to tzw. „kąpiel wyrazowa”. Jeżeli czytasz dziec-
ku codziennie, bądź pewien, że przyczyni się to do 
lepszego radzenia sobie dziecka w szkole. Każdy 
przedszkolak jest bardzo inteligentny i uczy się bez 
wysiłku. 

KochANE LITErKI.
Oprócz czytania, bardzo korzystne jest bawienie 
się literkami i wyrazami. Kiedy bawisz się w czyta-
nie z dzieckiem, tłumacz mu wszystko dokładnie. 
Wyjaśnij, że wyrazy zbudowane są z liter a każda 

litera odpowiada jakiejś głosce. Bawcie się w rozpo-
znawanie liter, głoskujcie i sylabizujcie. Na początek, 
pokazuj dziecku literki, które są w jego imieniu, w 
wyrazie „mama” i „tata” – to słowa najbliższe dziec-
ku, i rozpoznawanie ich (i liter z których są zbudo-
wane) sprawi dziecku dużą frajdę. Umieść w pokoju 
dziecka alfabet i naklej wyrazy na z nazwami na 
przedmiotach, które się w nim znajdują. Wszystko to 
przyczyni się do rozwoju twojego malucha i ułatwi 
pierwsze kroki w szkole..

czYTANIE sIę przYDAjE.
Przez najbliższe kilkanaście lat twoje dziecko będzie 
się uczyć, a podstawą nauki będzie czytanie. Czy-
tanie lektur, zadań z treścią, tematów do nauczenia 
się na sprawdzian czy kartkówkę… To od sprawności 
czytania w dużej mierze będzie zależało, jak dziecko 
będzie radzić sobie w szkole. 

Na temat programów dla dzieci „Mały Odkrywca” 
informacje znajdziesz na www.akademianauki.pl. Na 
temat głośnego czytania dzieciom informacje znaj-
dują się na www.calapolskaczytadzieciom.pl. Mate-
riały, które mogą pomóc w nauce pisania znajdziesz 
na www.bazgroszyty.pl. Warto również przeczytać 
książkę „Jak nauczyć małe dziecko czytać” Glenna 
Domana.

kraina czytania
„Czytanie jest dla umysłu tym, 
czym gimnastyka dla ciała.”

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu”  

- Robert Fulghu, pisarz

Co by było, gdybyśmy widząc, jak nasze ukocha-
ne maleństwo wykonuje pierwsze próby stania na 
dwóch nóżkach i chodzenia powiedzieli do niego 
– ”Dziecko, daj sobie z tym spokój, jeszcze się tyle 
nachodzisz w życiu. Gdzie Ci się śpieszy, poleż jesz-
cze sobie.”? Co by było, gdybyśmy z troski o dobro  
i komfort dziecka (bo przecież później w życiu czasu 
na leżenie i leniuchowanie jest tak mało) uniemożliwi-
libyśmy maluszkowi przez kilka pierwszych lat życia 
naukę chodzenia? Czy dziecko to ucząc się chodze-
nia w wieku np. 5 lat osiągnie taką sprawność, jak 
dzieci, które uczyły się tego w wyznaczonym przez 
naturę okresie? Na szczęście dla dzieci, rodzice nie 
mają tak nierozsądnych pomysłów :) 
Ale niestety jest wielu rodziców, którzy uważają,  
że dziecko w szkole tyle się jeszcze będzie uczyć, 
że w przedszkolu powinno się tylko bawić. W świe-
tle wiedzy o mózgu i rozwoju umysłu dziecka, taka 
postawa nie jest zbyt rozsądna. Mózg dziecka naj- 
intensywniej rozwija się w okresie przedszkolnym  
i wtedy jest najbardziej chłonny. Mózg siedmiolatka 

dziecko – jeszcze
się w życiu nachodzisz…

nie jest już tak elastyczny jak mózg trzylatka. To  
w wieku przedszkolnym budują się i rozwijają naj-
ważniejsze funkcje umysłowe dziecka, które będą 
podstawą jego zdolności do uczenia się do końca 
życia. Dlatego jest to czas, kiedy umysł dziecka powi-
nien być wszechstronnie stymulowany. „Przespanie” 
tego okresu, nie dawanie „pożywki” dla mózgu dziec-
ka i nie stawianie przed nim wyzwań, będzie miało 
swoje konsekwencje. 

Jeżeli naukę potraktujemy, jak żmudne wkuwanie  
i powtarzanie materiału, to żaden przedszkolak nie 
jest na to gotowy. Ale każdy przedszkolak jest go-
towy na fascynującą zabawę z nauką. Tak jak mały 
kotek bawiąc się kłębkiem wełny rozwija umiejęt- 
ność polowania, tak małe dziecko bawiąc się literka-
mi i liczbami, przygotowuje się do nauki czytania  
i matematyki. Siedmiolatek, który nigdy się nie bawił  
w czytanie, nigdy nie dorówna w tym zakresie sied-
miolatkowi, którego umysł był od trzeciego roku 
życia angażowany w zabawę z literami i wyrazami.

Ciekawość nie istnieje bez przyczyny 
– Albert Einstein
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Oto kilka zabaw z wyrazami, które pole-
camy rodzicom dzieci, które uczestniczą 
w programach „Mały Odkrywca”. Musisz 
przygotować kilkanaście kartek z wyrazami, 
oraz 2 komplety kart do gry, na których 
znajdą się wyrazy.

przEprAwA przEz sTrUMIEń
5 kartek z wyrazami kładziemy na podłodze  
w takiej odległości, żeby dziecko mogło przesko-
czyć z jednej kartki na drugą. Czytamy wyrazy 
dzieciom. Mówimy, że są to kamienie, po których 
można przejść przez rwący potok. Dziecko za 
każdym razem, kiedy przechodzi przez to miejsce, 
skacze po kamieniach, wymawiając wyrazy.

cIEpło – zIMNo
Rodzic chowa przed dzieckiem karty do gry  
z wyrazami. Dziecko odnajduje wyrazy.  
Rodzic czyta dziecku odnaleziony wyraz.

MEMorY
Karty możemy wykorzystać do gry w MEMORY. 
Na początek możemy grać mniejszą ilością, np. 
5 par kart. Karty tasujemy i układamy rewersami 
do góry. Losujemy po 2 karty. Za każdym razem 
rodzic czyta wyrazy, które znajdują się na kartach. 
Jeżeli znaleźliśmy parę – zabieramy karty i kładzie-
my obok siebie, jeśli nie – odkładamy je z powro-
tem. Gra kończy się, kiedy wszystkie pary zostaną 
odnalezione. Wygrywa ten zawodnik, który odnaj-
dzie więcej par.

W 1885 r. Cattell zaobserwował, że wytrawni czy-
telnicy spostrzegają drukowany materiał pewnymi 
całostkami, tzn. całymi słowami, a nieraz nawet 
zwrotami czy zdaniami. Kiedy na krótko ukazywano 
pojedyncze słowa, badani rozpoznawali je równie 
szybko jak pojedyncze litery. Co więcej, po dokład-
nym zmierzeniu czasu reakcji okazało się nawet, że 
dłużej trwało nazwanie pojedynczych liter niż ca-
łych słów. Według Edmanna i Dodge`a biegli czytel-
nicy rozpoznają słowo po jego wyglądzie, na który 
składają się: długość słowa i jego charakterystyczny 
kształt ogólny. Huey również podkreśla, że kształt 
słowa może być rozpoznany i nazwany na podobnej 
zasadzie, jak to się dzieje w przypadku znanego 
domu czy muru. 
„Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporaw-
dzomyni na bytyrijskch uniweretasytch nie ma 
zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. 
Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria 
byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc w nia-
edzile i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztac 
polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak 
datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, 
ale clae sołwa od razu.”

Czasami rodzice obserwują, że dziecko rozpoznaje 
litery i prawidłowo głoskuje, lecz mimo to, nie po-
trafi złożyć w całość, nawet najprostszych, trzy-
literowych wyrazów. Czy jest to powód do zmar-
twienia? Jeżeli dziecko nie ma jeszcze 6 lat, ma 
do tego pełne prawo. Aby dziecko mogło składać 
głoski w słowa, musi posiadać zdolność do analizy 
i syntezy fonemowej, czyli mieć rozwiniętą tzw. 
świadomość fonologiczną. Jest to umiejętność, 
która pojawia się wraz z wiekem. Tylko 17% pięcio-
latków posiada tę umiejętność, ale już 80% sze-
ściolatków ją ma. Dlatego dziecko trzy czy cztero-
letnie ma pełne prawo nie potrafić składać głosek 
w słowa i jest to całkowicie naturalne. Wszelkie 
badania potwierdzają, że u dzieci, którym czytano 
w dzieciństwie i bawiono się z nimi literkami, świa-
domość fonologiczna rozwija się szybciej.

zabawy z wyrazami 
inspiracje

UWAGA: Nie pytamy dzieci: co tu jest napisane? Dzieci, kiedy już będą potrafiły rozpoznawać  
te wyrazy, z radością będą odczytywały je same. Karty możemy wykorzystać również do klasycznej 

gry w wojnę oraz do gry w Czarnego Piotrusia.

Ciekawostka

moje dziecko
nie potrafi składać liter
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dzieci przedszkolne

/10.00 – 11.00/ Mały odkrywca
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 3–4-letnich i rodziców 
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. 

/11.30 – 12.30/ Mały odkrywca
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 5–6-letnich i rodziców
Zrozumiesz, 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. 

dzieci szkolne

/9.30 – 10.45/ Mądre dziecko dobry początek
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas I i II oraz ich rodziców
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 przekonanie „poradzę sobie”. 

/11.30 – 12.45/ Mądre dziecko
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas III i IV oraz rodziców
Dowiesz się, co takiego sprawia, że dzieci na naszych zajęciach nie mogą doczekać się trenin-
gu czytania. Zobaczysz, jak grając w Gniew Smoka, można uczyć się tabliczki mnożenia, or-
tografii czy dat historycznych. Zobaczysz, jak przeżywanie emocjonujących przygód w grach 
fabularnych, może rozwijać wewnętrzne przekonanie „poradzę sobie” i uczyć się budować 
coraz lepsze relacje z rówieśnikami. 

/13.15 – 14.30/ Uczeń z charakterem
Lekcja pokazowa dla dzieci z klas V i VI oraz rodziców
Nauczysz się, jak poprzez odpowiedni trening na naszych zajęciach sprawić, by Twoje 
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 grupie rówieśników. 

Szczegółowy opis wszystkich kursów na www.akademianauki.pl

HARMONOGRAM

prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc tel. 61 66 38 700
Lekcje pokazowe odbywają się do końca października, również w dni powszednie.

GiMnazjaliści

/13.00 – 14.30/ Gimnazjalista z klasą
Lekcja pokazowa kursu dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców
Zobaczysz, jak dzięki treningowi odpowiednich technik na naszych zajęciach gimnazjaliści 
wyrabiają nawyki samodzielnego, sprawnego uczenia się. Jak dzięki temu może wzrosnąć ich 
poczucie odpowiedzialności za ten obszar oraz jaki wpływ ma to na wyniki egzaminu gimna-
zjalnego. Dowiesz się również, jak poprzez specjalne dramy młodzież uczy się radzić sobie  
z własnymi emocjami. 

dorośli 

/11.00 – 12.30/ kwantowy Umysł
Lekcja pokazowa kursu dla młodzieży licealnej, studentów 
oraz osób aktywnych zawodowo
Doświadczysz, jak poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach można opanować spójny sys-
tem uczenia się, który znacząco przyspieszy Twoje tempo i  komfort przyswajania informacji. 
Podczas prezentacji doświadczysz, jak duży postęp możesz osiągnąć w biegłości czytania,  
a także poznasz jedną z wielu technik pamięciowych. 

języki obce

Zobacz, jak dzięki zabawom Twoje dziecko szybko może zacząć mówić 
po angielsku lub hiszpańsku. 

Magic english 
/11.30 – 12.15/ Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 3–4-letnich i rodziców
/13.00 – 13.45/ Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 5–6-letnich i rodziców

espanol Magico 
/10.30 – 11.15/ Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 5-6 letnich i rodziców.
/13.15 – 14.00/ Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 7-9 letnich i rodziców.

festiWal naUki 
Pokaz eksperymentów naukowych dla dzieci, 
które można obejrzeć po każdych warsztatach.

Dni Otwartych Drzwi



Termin:

07-08 Września
/SOBOTA, NIeDZIeLA/ 

oraz 
14-15 Września
/SOBOTA, NIeDZIeLA/

miejsce:

akadeMia naUki
/Poznań, ul. Ratajczaka 35/

Dokładny harmonogram na stronach 6–7.
prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc 
tel. 61 66 38 700

www.akademianauki.pl

cykl bezpłatnych lekcji pokazowych

Akademia Nauki zaprasza na

Dni Otwartych Drzwi


