
Zajęcia dodatkowe dla dzieci 
  Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych: kurs 
ogólnorozwojowy przygodowo- podróżniczy z nowoczesnymi 
strategiami edukacyjnymi. W trakcie kursu dzieci będą podróżować po 
świecie, poznawać kraje, otaczające zjawiska, eksperymentować oraz 
twórczo się bawić. 

3 GŁÓWNE   ELEMENTY ZAJĘĆ 
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PROJEKT UNIJNY 
ROZWIJAMY KOMPETENCJE, PROGRAMUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

AKADEMIA BYSTRZAK                                                                                                                         WWW.BYSTRZAK.ORG

Mapy myśli 
Nowoczesny 
sposób notowania 
angażujący obie 
półkule mózgowe. 

Techniki 
pamięciowe 
Umiejętność 
szybkiego oraz 
lepszego 
zapamiętywania. 

Szybkie czytanie 
Przyspieszamy 
tempo czytania u 
dzieci poprzez 
poszerzenie pola 
widzenia. 

PAMIĘĆ 
Umiejętność 

zapamiętywania to 
osiąganie lepszych 
wyników w szkole.

1
KONCENTRACJA 
Zajęcia rozwijają 

skupienie i 
koncentrację.

2
KREATYWNOŚĆ 

Kurs poszerza 
wyobraźnię, kreatywne 

myślenie oraz 
umiejętności twórcze.
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http://WWW.BYSTRZAK.ORG
http://WWW.BYSTRZAK.ORG


 

Kurs ogólnorozwojowy 

Celem kursu jest nabycie przez dzieci cennych 
umiejętności dzięki którym będą uczyły się 
łatwiej, szybciej oraz osiągały lepsze wyniki           
w szkole. Są to: 

- szybkie zapamiętywanie: poprzez poznanie 
technik pamięciowych ( łańcuchy pamięci, 
zakładki osobiste, zakładki liczbowe). Dzieci 
nauczą się zapamiętywać ciągi wyrazów, 
numery telefonów, listy zakupów, daty oraz 
wydarzenia historyczne; 

- kreatywne notowanie z zastosowaniem map 
myśli. Sporządzanie tego typu notatek rozwija 
koncentrację oraz pamięć. Informacje 
nanoszone na mapy myśli są zapamiętywane 
szybciej i na stałe. To idealny sposób 
notowania do czytanych lektur, nauki 
geografii, historii; 

- przyspieszenie tempa czytania. Sprawne 
czytanie tekstu to bardzo ważna umiejętność. 
Dzięki niej dzieci uczą się szybciej, czytają 
więcej. Na kursie dzieci poznają techniki             
i metody usprawniające czytanie. W dorosłym 
życiu będą mogły wykorzystywać tę wiedzę na 
studiach ( przyswojenie dużej partii 
materiału) oraz w pracy zawodowej. 

„Za osiągnięcie życiowego 
sukcesu w 90% odpowiada 
inteligencja emocjonalna” 

Kurs rozwija u dzieci: kreatywność ( zabawy 
twórcze), asertywność ( gry oraz ćwiczenia), 
pozytywne myślenie, samoocenę, wyobraźnię, 
myślenie logiczne, umiejętność wyrażania 
potrzeb oraz określania celów. Te elementy 
składają się na inteligencję emocjonalną, która 
według naukowców jest odpowiedzialna za 
osiąganie sukcesu życiowego i zawodowego. 

Akademia Bystrzak- kim jesteśmy? 

Akademia Bystrzak istnieje od 2011 roku. Na 
początku założyliśmy jedną placówkę, w której 
uczyliśmy dzieci. Dziś działamy już na terenie 
20 miast w Polsce. Oferujemy naukę w formie 
zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat.  
W naszych placówkach stacjonarnych 
edukujemy rocznie około 2000 dzieci.  
Szczegółowe informacje na temat metodyk 
znajdziecie Państwo na stronie: 
www.bystrzak.org 

Dzięki programowi unijnemu możemy wdrożyć 
nasze zajęcia także do Państwa szkoły.  
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym 
kursie. 

 2

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA 
- udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, 

- zajęcia są prowadzone w szkole, kurs liczy 32 spotkania, 

- dzieci otrzymają materiały edukacyjne ( tajemniczą księgę, interaktywne 
karty pracy, książkę ćwiczeń do nauki rysowania map myśli, książkę ćwiczeń 
do nauki technik pamięciowych, odznaki, teczkę na materiały, 

- dzieci podczas zajęć będą się uczyć w formie zabawy, 

- dzieci będą mogły wykorzystywać nabyte umiejętności także po 
zakończeniu projektu.

http://www.bystrzak.org

