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Co Twoje dziecko wyniesie z kursu Uczeń z klasą?
·nie tylko nauczy się biegle czytać, ale czytanie stanie się jego pasją
· wzmocni pamięć i koncentrację
· pozna szybkie i efektywne metody zapamiętywania
· lepiej poradzi sobie ze stresem szkolnym i narastającym materiałem
· nabierze pewności siebie oraz wykształci umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
· a co najważniejsze... będzie doskonale przygotowany do egzaminów i nauki w szkole średniej!
Kurs obejmuje 26 spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 2x50min. 
Cena : 220,00 zł za miesiąc / x 8 rat

JĘZYK ANGIELSKI 

WOW English (3-6 latki)
Podczas wesołych zajęć bogatych w ruch, muzykę i świetną zabawę, dziecko nabywa umiejętności językowych. Szybko 
osłuchuje się z angielskim akcentem, uczy się nowych słówek, naśladuje wymowę wyrazów. Wykorzystaj naturalne 
predyspozycje swojego dziecka do łatwego zapamiętywania i przyswajania nowego języka. Zadbaj, by odpowiednio 
wcześnie mogło się z nim osłuchać i wykształcić umiejętność komunikacji przy jego pomocy.

Twoje dziecko się bawi, a my:
· pokazujemy jak skutecznie zapamiętywać
· wspomagamy jego zdolności koncentracji uwagi
· rozwijamy jego naturalne predyspozycje
· pobudzamy wyobraźnię
· a co najważniejsze… kształtujemy umiejętności językowe, z których dziecko będzie czerpało przez całe życie
Kurs obejmuje 30 spotkań, odbywających się raz w tygodniu 1x50min.
Cena: 110,00 zł za miesiąc / x 9 rat

Kids English (6-12 latki)
Czy dziecko może uczyć się języka szybko i efektywnie? Na naszym kursie językowym pokażemy jakie to proste! 
Dziecko błyskawicznie nauczy się reagować na bodźce językowe, bez problemu opanuje nowe słownictwo i sprawnie 
zacznie operować językiem angielskim na poziomie skomplikowanych struktur słownych! Zajęcia prowadzone 
są metodą tradycyjną, czyli w oparciu o podręcznik, ćwiczenia i materiały dodatkowe z elementami metody 
bezpośredniej, opartej o konwersacje. Dzieci uczą się angielskiego komunikatywnie i interaktywnie.

Co Twoje dziecko wyniesie  z kursu?
· nauczy się właściwej wymowy
· pokona barierę językową
· zrozumie gramatykę
· wykształci zdolność myślenia w języku angielskim
·a co najważniejsze… udoskonali znajomość angielskiego na poziomie czytania, pisania, mówienia i słuchania!
Kurs obejmuje 30 spotkań, odbywających się raz w tygodniu po 2x50min.
Cena: 135,00 zł za miesiąc / x 9 rat
Spotkania odbywają się w grupach z podziałem na wiek dzieci.

Teens English (13-16 latki)
Jak nauczyć się płynnie rozmawiać po angielsku? Twój nastolatek dowie się na naszym kursie! W łatwy i przyjemny 
sposób, dzięki zajęciom w kameralnych grupach, szybko pozbędzie się wstydu przed mówieniem w języku obcym 
i nauczy się w praktyczny sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę językową! Na zajęciach lektor używa wyłącznie języka 
angielskiego, kładąc przy tym największy nacisk na szybką i efektywną naukę porozumiewania się w języku angielskim 
oraz doskonalenie języka w zakresie  najważniejszych umiejętności: słuchania, czytania, pisania i mówienia.

Co Twoje dziecko wyniesie  z kursu?
· pokonana barierę językową
· wyrobi nawyk swobodnej komunikacji po angielsku
· zainspiruje się do dyskusji na wiele ciekawych tematów w jęz. angielskim
· nauczy się jak opanować duże partie materiału
· wykształci zdolność myślenia w języku angielskim
· a co najważniejsze… nauczy się jak wykorzystać  zdobytą wiedzę językową w praktycznej komunikacji!
Kurs obejmuje 55 spotkań, odbywających się dwa razy w tygodniu po 2x50min. 
Cena: 180,00 zł za miesiąc / x 9 rat
Spotkania odbywają się w grupach z podziałem na poziom językowy.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne przez cały rok!



Matematyka z Lego MoreToMath (6-7 latki)
Program More To Math to trening pozwalający na zwiększenie kompetencji matematycznych. Dzięki pracy 
z lubianymi klockami LEGO uczniowie trenują liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie i wyobraźnię przestrzenną. 
Na zajęciach uczymy dzieci podstawowych technik koncentracji, które później samodzielnie wykorzystują w codziennej 
nauce.
Kurs obejmuje 24 spotkania odbywające się raz w tygodniu po 2x45min. 
Cena: 190,00 zł za miesiąc / x 7 rat  

MĄDRE DZIECKO (7-12 latki)
Wyzwalamy naturalny potencjał Twojego dziecka, dajemy mu narzędzia do doskonałego funkcjonowania 
w szkole i społeczeństwie. Uczymy dzieci jak się uczyć. Nauka rozwoju intelektu dla dzieci od  7 do 12 lat.

Chcesz, by Twoje dziecko czytało szybciej?
Nasz kurs sprawi, że będzie to możliwe! Jest on swoistą odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w szkole podstawowej 
– usamodzielnia dzieci w uczeniu się. To specjalnie przygotowany program, podczas którego dziecko pracuje i rozwija się 
na wielu płaszczyznach. Jego celem jest osiągnięcie stanu, w którym dziecko lepiej radzi sobie w szkole: ma dobre oceny, 
uczy się bez lęku i nabiera pewności siebie.

Jak wygląda kurs Mądre Dziecko?
Podczas kursu dzieci podnoszą sprawność czytania na bardzo wysoki poziom, co przyczynia się do lepszego 
funkcjonowania w szkole. Aby dziecko mogło sprawniej i efektywniej czytać, pracujemy nad rozwojem jego wyobraźni, 
twórczego myślenia, zdolnościami koncentracji i zapamiętywania. Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest poznanie 
i praktyczne zastosowanie narzędzi i technik, które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału 
szkolnego. Szybkie czytanie sprawi, że dziecko będzie miało wiele zaoszczędzonego czasu na rozwijanie swojej pasji. 
Każdy program Mądre dziecko to gra fabularna, która spaja wszystkie elementy kursu i sprawia, że czytanie i uczenie się 
technik pamięciowych staje się niezapomnianą przygodą i zupełnie nie kojarzy się z nudnym ślęczeniem nad książkami. 
Na każdych zajęciach dzieci mają do wypełnienia misję, podczas której z wypiekami na twarzy, przeżywają emocjonujące 
przygody. Dzięki temu rozwijają wyobraźnię, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie.

Co Twoje dziecko wyniesie z  kursu?
· polubi się uczyć, bo pokażemy mu, jak to robić
· podniesie biegłość czytania i rozumienie czytanego tekstu 
· rozwinie sprawność myślenia, poprawi pamięć i koncentrację
· nauczy się szybkich i efektywnych metod zapamiętywania, które ułatwią skuteczne zapamiętywanie szkolnych treści
· będzie „błyszczeć” w szkole, dzięki czemu uwierzy w siebie i swoje możliwości
· nauczy się czytać metodą, która sprawi, że czytanie może stać się jego pasją
· zamiast mozolnego „wkuwania” szybko opanuje zadany materiał wykorzystując swoją kreatywność i Mapy Myśli
· nauczy się współpracy i radzenia sobie z trudnościami
· dzięki eksperymentom naukowym zafascynuje się przedmiotami ścisłymi 
· a co najważniejsze... rozpoczęcie nowego etapu w szkole będzie dla Twojego dziecka przygodą, a nie stresującym 
przeżyciem
Grupy  wiekowe:
·7-8 lat „Przygoda na planecie Tina"               ·8-9 lat "IQ Agenci"                              ·9-10 lat "Galaktyczna przygoda Jedi” 
·10-11 lat "Czarodziejska Akademia”            ·11-12 lat "Uczeń z charakterem" 
Kurs obejmuje 28 spotkań – w tym 6 spotkań w Laboratorium Szalonego Naukowca. Spotkania odbywają się 
raz w tygodniu po 2x50 min. 
Cena : 220,00 zł za miesiąc/ x8 rat; Zajęcia  indywidualne: 90,00 zł /50 min
Program dodatkowo obejmuje dwa warsztaty dla rodziców. 

UCZEŃ Z KLASĄ (13-16 latki)
Jak śpiewająco zdać do szkoły średniej?
Przedstawiamy kurs, który pomaga w budowaniu własnego wizerunku, radzeniu sobie ze stresem, lękiem 
czy złością. To wiek w którym odkrywanie własnej indywidualności i budowanie poczucia kompetencji jest 
bardzo istotny. W kursie dajemy możliwość poznania technik szybkiego czytania oraz technik pamięciowych, 
dzięki którym uczestnicy kursu nabywają umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji i budują własną 
strategię uczenia się.

Jak wygląda kurs?
Program pozwala nabyć umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak szybkie czytanie, 
techniki pamięciowe, twórcze myślenie, koncentracja. Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów uczniów 
w wieku 13 - 16 lat. Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do 
egzaminów i nauki w szkole średniej.

MAŁY ODKRYWCA (3-6 latki)
To program pasjonującej przygody z nauką czytania dla dzieci już od 3 roku życia! Na zajęciach uczestnicy 
za pośrednictwem zabawy oswajają się ze słowem pisanym i skutecznie opanowują umiejętność czytania 
jeszcze przed pójściem do szkoły.  

Jak wygląda kurs Mały Odkrywca?
Trzy programy, różnią się ciekawą fabułą, dlatego też na każdym szczeblu wiekowym dziecko uczestniczy w innej 
przygodzie, przeżywa inną historię. Na kursie dzieci w łatwy i przyjemny sposób poznają świat słowa czytanego 
i książek. Bawią się wyrazami i literkami, wprawiają się w pisaniu, rozwijają twórczość i spostrzegawczość. W programie 
jest dużo ruchu, gier i zabaw dzięki którym poznają znaczenie wyrazów, opanowują przy tym bliskie im słownictwo, 
tworząc podstawy dla nauki czytania. Dzięki doświadczeniom naukowym rozbudzają chęć poznawania świata, znajdując 
przy tym odpowiedzi na intrygujące je pytania, a wszystko to przekłada się na lepiej rozwiniętą wyobraźnię, pamięć 
i koncentrację. Każdy program dobrany jest do wieku i umiejętności dziecka. Dla dzieci kontynuujących kursy czy też 
tegorocznych pierwszoklasistów dobierzemy kurs, który łączy metody pracy szkolnej z przedszkolną. Dzięki czemu 
pomożemy dziecku łagodnie wejść w rytm wymagań, które stoją przed nim w nowym środowisku szkolnym. 

Co Twoje dziecko wyniesie z kursu? 
· wykorzystując specjalnie przygotowane książeczki Twoje dziecko nauczy się bawić z wyrazami, dzięki czemu szybko 
opanuje naukę czytania 
· dzięki serii eksperymentów naukowych Twoje dziecko nauczy się pytać, dedukować i zaspokoi swoją ciekawość 
· wykorzystując gry, dramy i zabawę nauczymy je współpracy i radzenia sobie z problemami
· każdy kurs Małego Odkrywcy to gra fabularna, która spaja cały kurs, przygotujemy Twojego Małego Odkrywcę do 
przejścia na kolejny etap przedszkolny oraz szkolny
· Twoje dziecko odkryje i doceni swoje mocne strony oraz nauczy się współpracy z rówieśnikami
· a co najważniejsze... wykształcimy w nim pasje i rozbudzimy dziecięcą ciekawość świata!
Grupy wiekowe:
· 3-4 latki "Zaczarowany Zajączek" 2x30min (30 spotkań)
· 5-6 latki "Przygoda na bezludnej wyspie"  2x45min  (30 spotkań)
· 6-7 latki "Dobrzy kosmiczni piraci" 2x45min ( 26 spotkań)
Cena:  220,00 zł za miesiąc/ x 8 rat; Zajęcia indywidualne: 90,00 zł /50min
Program dodatkowo obejmuje dwa warsztaty dla rodziców. 

MATEMATYKA
Odkrywamy narzędzia edukacyjne pomagające Twojemu dziecku rozwiązywać problemy związane 
z matematyką. Ćwiczymy podstawowe umiejętności matematyczne, uczymy precyzji i wytrwałości. 
Zachęcamy i motywujemy dzieci, by swobodnie myślały, pisały i mówimy o matematyce, a przede 
wszystkim by ją polubiły!

Jak wyglądają zajęcia z matematyki?
Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania matematyką i rolą jaką odgrywa w życiu. Kurs znacząco ułatwia naukę 
w szkole i pomaga w przygotowaniach do pierwszych egzaminów z którymi muszą zmierzyć się uczniowie. Dzieci 
opanowują poszczególne zagadnienia matematyczne rozwiązując ciekawe zadania, zagadki i łamigłówki. Uczą się 
samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz dostrzegania regularności. Odkrywają, że matematyka może 
być zabawą.

Co Twoje dziecko wyniesie z kursu?
· usystematyzuje podstawy i zasady matematyki
· pozna niebanalne rozwiązania zadań matematycznych
· pozna proste sposoby zapamiętywania wzorów i reguł
· rozwinie kreatywne i twórcze myślenie
· wzmocni koncentrację
· nauczy się samodzielności
· nauczy się logicznego rozwiązywania zadań
· poprawi wyniki w nauce
· a co najważniejsze... uwierzy, że nauka matematyki wcale nie musi być trudna!

Mistrzowie Matematyki
· kl. 0 - 1 Mali Mistrzowie Matematyki 
· kl. 2 Mistrzowie Matematyki 
· kl. 3 Mistrzowie Matematyki
· kl. 4 Mistrzowie Matematyki
Kursy  obejmują  24 spotkania odbywające się raz w tygodniu po 2x45min:
Cena: 220,00 zł za miesiąc / x 7rat 


