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Jak czerpać radość z nauki
Jak mądrze wspierać dziecko
w nauce? Co zrobić, żeby uczeń
mniej się stresował? Te pytania
przed rozpoczęciem roku
szkolnego zadaje sobie wielu
rodziców.
Natłok materiału, liczne sprawdziany, znużenie – uczniowska
rzeczywistość często związana
jest ze stresem. Najczęściej jednak
ani szkoła, ani rodzice nie uczą,
jak sobie z nim radzić. Małgorzata
Nowak i Marta Kaczmarek z fundacji Bądź Sobą! mówią, że dziecko często popada wtedy w uzależnienie od tzw. pętli dopaminowych.
– Dzieci, by odreagować emocjonalny ból związany z przeżywaniem
stresu, szukają dopaminy – hormonu nagrody. Jego źródło znajdują
w grach komputerowych, serialach
i mediach społecznościowych. Ale
jest w tym haczyk – te technologiczne używki są tak zaprojektowane, by
potęgować stres, a ich użytkownicy
łaknęli więcej dopaminy. W ten spo-

sób dzieci wpadają w uzależniającą
pętlę. Można zauważyć, że dziecko
po kilkugodzinnej sesji grania, oglądania seriali czy klikania na komórce, które rzekomo miały być formą
odreagowania stresu, nie są w rzeczywiści zrelaksowane i odprężone
– tłumaczy Małgorzata Nowak.
W nowo powstającym Centrum
Edukacyjnym Bądź Sobą! mali

wrześnianie będą mogli uczyć się
prostych i skutecznych technik
opanowania stresu. W ofercie centrum będą też kursy dostosowane do różnych grup wiekowych,
na których dzieci poznają techniki uczenia się, wzmocnią swoją
wiarę w siebie i poprawią koncentrację. Wszystko to pozwoli skrócić
czas uczenia się i odrabiania lekcji.

Ważną umiejętnością, która ułatwia naukę, jest też sprawne i szybkie czytanie ze zrozumieniem.
– Dziecko, które mało rozumie
z tego, co czyta, przeżywa stres
nie tylko na języku polskim, ale
i na matematyce, bo nie rozumie
zadań z treścią. Trudne staje się samodzielne odrabianie lekcji, bo problem stanowi rozumienie poleceń.
Kłopot sprawia też przygotowanie
do sprawdzianów, bo nauka polega
najczęściej na czytaniu podręcznika – mówi Marta Kaczmarek.
Czytanie ma kluczowe znaczenie w procesie nauki.
– Jedną z najlepszych rzeczy, którą
może zrobić rodzic, żeby wesprzeć
dziecko w nauce, jest codzienne czytanie na głos. Dzięki czytaniu w mózgu dziecka zachowują się miliony
połączeń neuronowych, które wpłyną na jego inteligencję. Dzieci, którym nauka przychodzi łatwo, to te,
którym rodzice dużo czytają i z którymi dużo rozmawiają – zauważa
Małgorzata Nowak.
Drugim kluczem do sukcesu w nauce jest zabawa. Na niej

opiera się metoda Helen Doron,
technika nauki angielskiego, którą w nauczaniu stosuje Anna
Ignasińska-Zjeżdżałka.
– Metoda polega na nauce przez
zabawę i codziennym słuchaniu
nagrań. Dzięki temu, że prowadzimy zajęcia wyłącznie w języku angielskim, dzieci uczą się tak, jakby
poznawały język ojczysty. Na zajęciach pobudzamy wszystkie zmysły, aby zachęcić dzieci do samodzielnego eksplorowania świata.
Dzieci starsze natomiast zachęcamy do używania języka angielskiego w dyskusjach na nurtujące je tematy, poprzez kontakt z rówieśnikami, projekty i wyjazdy – mówi
nauczycielka.
Pani Anna podkreśla, że kursy
Helen Doron nie są korepetycjami, ale pozwalają, aby nauka angielskiego była łatwa i nie stanowiła problemu w szkole. – Stosujemy
na każdym etapie nauki pozytywne wzmocnienia i pozwalamy, aby
dziecko nabywało umiejętności językowe we własnym tempie – podkreśla nauczycielka.
JOG
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Misiowe zabawy
Przestrzeń do swobodnej
zabawy i poczucie
bezpieczeństwa – tego właśnie
potrzebują maluchy, żeby
mogły rozwijać swoje zdolności.
Obie te rzeczy i dużo więcej
zapewnia im nowe Centrum
Edukacji i Animacji BawiMisie.
Inicjatorką i właścicielką BawiMisiów jest Monika
Kaźmierczak, z wykształcenia germanistka, certyfikowana trenerka zajęć marek Sensoplastyka®,
Trening Kreatywnego Wczesnego
R o z w o j u ™ o r a z Tr e n i n g
Kreatywnego Rozwoju™, a prywatnie szczęśliwa mama i żona.
– To właśnie mój dwulatek zainspirował mnie do stworzenia tego
miejsca. Dzięki synkowi zaczęłam
bardziej interesować się integracją
sensoryczną i rozwojem kreatywności u dzieci – mówi pani Monika.
– Jako mama zauważyłam, że
we Wrześni brakuje miejsc, w których odbywają się regularne zajęcia dla małych dzieci, podczas których mogą się one nauczyć m.in.

 Podczas zabawy

Fot. BawiMisie

funkcjonowania w grupie rówieśniczej, a rodzice mają przy okazji
możliwość wymiany doświadczeń
– tłumaczy.
BawiMisie nie są żłobkiem ani
klubem malucha. Dzieci są tutaj cały czas ze swoimi rodzicami.
Mogą nawiązać kontakt z rówieśnikami, przy okazji ucząc się samodzielności.

– Rodziców zachęcamy do dawania dzieciom przestrzeni w trakcie
zajęć. Z jednej strony dziecko czuje się swobodnie i samodzielnie podejmuje działania, z drugiej wie,
że mama czy tata jest niedaleko –
wyjaśnia Monika Kaźmierczak.
Z bawialni wyposażonej w drewniane zabawki i pomoce oraz zajęć
marki Sensoplastyka® mogą korzystać już 6-miesięczne maluchy.
– Zajęcia tej marki wpływają na rozwój całego organizmu.
Dzieci otrzymują przestrzeń oraz
bezpieczne materiały. Nie sugerujemy, co powinny robić, pozwalamy oswoić się z różną konsystencją, fakturą, temperaturą produktów i wyrażać ekspresję, a przede
wszystkim podejmować decyzje
i działać – mówi pani Monika.
Dla dzieci powyżej 1,5 roku
oprócz zajęć sensorycznych przygotowano „Misiowe przedszkole”,
zajęcia przygotowujące do pójścia
do przedszkola oraz zajęcia z angielskiego i niemieckiego. A już
we wrześniu pojawi się nowość
w ofercie. Szczegóły można znaleźć na Facebooku i Instagramie
BawiMisiów.
JOG

ANGIELSKI I NIEMIECKI
KOREPETYCJE SZKOLNE DLA 1-3 OSÓB
pomoc przy zadaniach domowych, utrwalenie
materiału szkolnego, powtórki przed sprawdzianami

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W MAŁYCH GRUPACH
poszerzanie i utrwalanie materiału szkolnego

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
język obcy ogólny i biznesowy
h Niezwykle interesujące i angażujące zajęcia
h W razie potrzeby lekcje online
h Bogactwo pomocy dydaktycznych
h Bezpłatne podręczniki

ZAPRASZAMY NA PIASTÓW 16 WE WRZEŚNI
– PRZY TWOIM MARKECIE
INFORMACJE I ZAPISY
tel. 694 735 408 lub facebook.com/EDUKARIO
www.edukario.pl

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa Arka
Więcej niż

TANIEC

REKRUTACJA
na rok 2022/2023
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa Arka to miejsce dla dzieci w wieku od
7 roku życia (klasy 1–8) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm lub zespół Aspergera,
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym każde
z nich traktowane jest z szacunkiem, gdzie doceniona jest jego
indywidualność, aktywność i kreatywność.
Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Arka, prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych
w sekretariacie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• diagnoza gotowości szkolnej
(dokument ten obowiązkowo wystawia nauczyciel przedszkola)
• aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
• wniosek rekrutacyjny
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Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. tel.:

sT/èØg/ecɝè'èØ~uŏƭǘēǕĿƚĿÀqØ¬TEs¡T/¤Ø¬è/ècE Tɍ

574 461 218

ALCHEMIA DANCE STUDIO

ZAPRASZAMY
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Fundacja Arka Września
ul. Wacława Sołtysiaka 15
62-300 Września
tel. +48 574-461-218
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„Koncentracja uwagi jest pierwszym
i niezbędnym warunkiem rozwoju dziecka.”
Maria Montessori

Niepubliczne
Polsko-Angielskie
Przedszkole Montessori
„Nasz Świat” we Wrześni

r nauczanie wg pedagogiki Marii Montessori
oraz zgodnie z obowiązującym programem MEN
r codzienny kontakt z językiem angielskim
r samodzielność wyboru rodzaju i miejsca pracy
r przygotowane otoczenie wyposażone
w materiały Montessori
r warsztaty malarskie, nauka przez działanie
r zajęcia chemiczne i sensoryczne – również
w języku angielskim
r rytmika, taniec, zajęcia kulinarne
r szachy i robotyka dla chętnych
r prace w ogrodzie, projekty edukacyjne
r grupy mieszane wiekowo

Nasz adres: Września, ul. Fromborska 18
Telefon: +48 792 555 012
e-mail: biuro@montessori-wrzesnia.pl
www : montessori-wrzesnia.pl
FB: facebook.com/pg/montessoriwrzesnia

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW
> kursy kat. B, A, A1 i A2
> dogodne raty
> nauka i egzamin naszymi
autami i motocyklami

BIURO CZYNNE
wt. i pt. w godz. 16.00–18.00

881 625 806
znajdź nas na Facebooku
(proﬁl OSK Na Luzie)
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Duży wybór markowych zabawek w internetowych cenach! Na stałe kosze wsypowe z zabawkami z przeceną 50%!

Września, ul. Harcerska 9
SKLEP CZYNNY: poniedziałek – piątek 9.00 – 19.00 | sobota 9.30 – 13.30

Polub nas na Facebook.com / zabawkowy-outlet.pl

Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”
GRUPA TANECZNA ZESPOŁU „ZIEMIA WRZESIŃSKA” – młodzież męska i żeńska od 14 do 30 lat
=DMÇFLDZND×G\F]ZDUWHNJRG]=$-Æ&,$6Â%(=3É$71(

GRUPA ŚPIEWACZA ZESPOŁU „ZIEMIA WRZESIŃSKA” – panowie i panie bez ograniczeń wieku
=DMÇFLDZND×G\SRQLHG]LDÊHNJRG]=$-Æ&,$6Â%(=3É$71(

INSTRUMENTALIŚCI DO KAPELI (KLARNET, SKRZYPCE, KONTRABAS, AKORDEON)
*UXSDZWUDNFLHWZRU]HQLD=$-Æ&,$6Â%(=3É$71(

KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA TOWARZYSKIEGO – dzieci, młodzież, dorośli
=DMÇFLDZND×G\SRQLHG]LDÊHNJRG]=$-Æ&,$6Â%(=3É$71(

DZIECIĘCA GRUPA TAŃCA LUDOWEGO – chłopcy i dziewczynki od 7 do 12 lat
*UXSDZWUDNFLHWZRU]HQLD=$-Æ&,$6Â%(=3É$71(

Czekamy na Was we Wrzesińskim Ośrodku Kultury
WRZEŚNIA, UL. KOŚCIUSZKI 21 | INFORMACJE I ZAPISY, tel. 509 779 443 lub 61 436 27 41
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Czy powrót do szkoły może być przyjemny?

Z LEADER SCHOOL zawsze!
I nie ma w tym żadnej kokieterii. Wystarczy przyjrzeć się ofercie
edukacyjnej tej niezwykłej szkoły, by w umyśle dziecka czy rodzica zapaliła się czerwona lampka
z napisem:” TO JEST TO, CZEGO
POTRZEBUJĘ”. Warto zapisać się
na zajęcia i dać się porwać nurtowi
niecodziennej edukacji. Nawet nie
wiemy, kiedy się uczymy. Wszystko
jest przyjemną i intuicyjną zabawą
popartą doświadczeniem i znajomością psychologii rozwojowej dziecka. A teraz do rzeczy: co znajdziemy w ofercie LEADER SCHOOL?
• Nowością w Leader School będzie Experimental English dla
dzieci od 4 do 6 r. ż . Co to takiego? Po pierwsze język angielski.
Po drugie eksperymenty. A gdyby tak połączyć te z pozoru dwie
skrajności. Nauka i radość z zabawy? Tak, to właśnie zrobimy, połączymy przyjemność i pożyteczność! Oferujemy ekscytujące eksperymenty manualno-sensoryczne, gdzie od początku wszystko
odbywa się w języku angielskim,
dziecko jest otoczone naturalnym
środowiskiem, gdzie osłuchuje się
tego właśnie języka, a gdy tylko
może dodatkowo wykonać masę
nienewtonowską, piankolinę, kule
do kąpieli czy zapozorować wybuch wulkanu to szybkość przyswajania zwrotów języka angielskiego jest porównywalna z prędkością światła!
• Kolejna nowość to powrót
do podstaw i ulubionych zabawek – proponujemy projekt
Bricks4Kidz [czyli po prostu
Klocki Dla Dzieci]. To sprawdzony amerykański pomysł i metodologia prowadzenia zajęć dla
dzieci, podczas których uczymy,
budujemy i bawimy za pomocą
uwielbianych przez dzieci klocków LEGO®. W ofercie są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty
prowadzone są w oparciu o innowacyjne programy i koncentrują się na tworzeniu wyjątkowych
konstrukcji. Rozwijają kreatywność i budzą ciekawość świata.

NOWOCZESNOŚĆ PO MODERNIZACJI
Dobiegła końca kompleksowa modernizacja CENTRUM przy
ul. Wojska Polskiego. PCEZ posiada nowoczesne maszyny,
urządzenia, sprzęt pomiarowy i zestawy ćwiczeń do kształcenia w zawodach mechanicznych i elektrycznych. Wyniki
egzaminów zawodowych świadczą o bardzo dobrym
przygotowaniu uczniów i młodocianych do pracy.

Zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy. Chcecie więcej
korzyści? Oto one: doskonalenie
sprawności manualnej, myślenia
przestrzennego oraz organizacji
czasu i miejsca pracy. Tak potrzebna dziś umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej pozwala
uczestnikom zajęć rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne. Oprócz wspomnianych warsztatów organizujemy również półkolonie, przyjęcia urodzinowe,
których tematyka także związana
jest z klockami LEGO®.
• Królową nauk poznamy na zajęciach Matplanety – to niebanalne zajęcia z matematyki dla dzieci od 4 r. ż. do 15 r. ż. Twórcami
tej metody są emerytowani profesorowie Harvardu Bob i Ellen
Kaplanowie, których ulubioną maksymą jest: „Powiedz
mi a ja zapomnę, zapytaj mnie,
a ja odkryję”. Zgodnie z tą myślą
przewodnią dzieci na zajęciach
przerzucają się pomysłami jak
rozwiązać zadanie, nauczyciele
niczego nie podpowiadają lecz pozwalają by rozmowa przeistaczała
się płynnie od zaciekawienia, poprzez zdumienie, w radość ze znalezienia rozwiązania; od pytania,
poprzez zgadywanie, przykłady i kontrprzykłady, aż do zrozumienia, a następnie udowodnienia. Jest to matematyka rozwijająca się, dająca satysfakcję dziecku
z odkrywania i sprawdzania a nie
pamięciowego „wkuwania” goto-

wych twierdzeń, wzorów i schematów. Na tych zajęciach dzieci
po prostu uczą się myśleć!
• Leo Maniak z efektywnymi metodami nauczania dla dzieci
od 8 lat sprawi, że przyswajanie
wiedzy stanie się pasją. W oparciu o program szkoły podstawowej pokazujemy konkretne metody skutecznego przyswajania wiedzy. Program Leo Maniak składa
się z czterech części: ortografii,
sprawnego czytania i skutecznego notowania, pamięci i koncentracji oraz koncentracji, autoprezentacji i logicznego myślenia.
• Kontynuowany będzie projekt
z EMYS-em, czyli interaktywnym robotem w funkcji „pomocnika nauczyciela” do nauki języka angielskiego. Ten intuicyjny robot, którego można głaskać
i dotykać, staje się doskonałym
partnerem do spontanicznej nauki angielskiego. Dzieci go uwielbiają, bo dzięki niemu popularny
slogan „nauka przez zabawę” staje się rzeczywistością.
Czy można oczekiwać czegoś więcej? Zapewne doskonałych i doświadczonych animatorów zajęć,
a takich znajdziemy w LEADER
SCHOOL – placówce, w której
każdy rozwinie ukryty talent i zadziwi samego siebie Jeśli chcesz
się przekonać sam, to odwiedź nas
3 września 2022 r. podczas Dni
Otwartych w naszej szkole przy ulicy Chopina 3 we Wrześni!

PCEZ ORGANIZUJE KURSY ZAWODOWE:
• spawacza w metodach MIG, MAG, TIG, MMA,
cięcia tlenowego i plazmowego
• operatora obrabiarek konwencjonalnych i CNC
• operatora wózka widłowego i suwnic
• automatyki, robotyki, pneumatyki i hydrauliki
• energetyczne do 1kV, przetwórstwa mleka i inne
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Najlepsza szkoła
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