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l\ owodv' dla których rodzice sztrkajq

!'| za;ęc óodarkowych dla dzieci' są roż:

!- ne,'zas ofert atrakcyjnych [akulretow,
! warsztatów i treningów jest bez liku.
Poczynając od zwykłej gimnastyki,
przez naukę chińskiego, po kurs twór-
czego pisania... Co wybrać?

Czasem decyzja jest oczywista, bo wie-
1e ma1uchów ma konkretną pasję.Marzą,
by zostać drugim Messim, w wieku trzech
1at znaj4 wszystkie znaki drogowe albo
zadają tysiące pytań o budowę silnika.
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Większość nie ma jednak sprecyzowa-
nych zainteresowań _ chcą śpiewać i tań-
czyć, pięknie rysują' mają smykaĘ do gry
na instrumencie. Czasem to objaw wiel-
kiego talentu, a czasem tylko hobby.
W obu przypadkach warto rozrł'ijać
te umiejętności' bo dają radość i są anti
dotum na szkolny stres. A co zrobić, gdy
malec ma taler-rt, ale nie chce chodzić
na zadne zajęcia? Psycho1ogowie mówią:
Nic na siłę. To dziecku powinno zaleŻeć,
nie rodzicom. Błędem dorosłych jest wy-

bor zajęć dodatkowych, które spełniają
tylko ich własne ambicje iniezrealizo.
wane marzenia ' _ Zdarza się, że rodzic
przywozt dztecko na jazdy konne, a ono
nychodzi z samochodu, zatyka nos, krzy-
cz4c: 

''AIe 
tu śmierdzi!''. Może zmienić

zdanie, a\e to nie wróźy dobrze - mówi
Anna Sobańska ze szkóŁktjazdy konnej
w Dawidach. Ta reguła dotyczy wszyst-
kich pasji. To kwestia nie tylko predys-
pozyc)i, ale przede wszystkim szczere)
chęci do jej rozwijania.
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PlŁKA
0D KIEDY? 0becnie to jeden

z najpoputarniejszych sportów.
Na rynku są oferty skierowane nawet
do 4-Latków' a[e naj[epiej zaczynac
okoto ó..7. roku Źycia - dzieci w tym wieku
rozumieją zasady gry i dobrze reagujq
n: n^|r.óni: t16nAr:

DLA KoGo? D[a dzieci, które tubiq ruch.
Jak przekonu'iq trenerzy, nie tak Ważne
są predyspozycje fizycfne lto można
wyćwiczyć}, jak silna psychika i zapat.
Najlepszym przykładem jest Lionet Messi,
który miat problemy z niskim wzrostem
l127 cm wwieku l0 tat}, ate dzięki
zręczności i zaangażowaniu zostat jednym

z najtepszych pitkarzy świata. Choc
najczęściej z zajęc korzystają chtopcy'
coraz więcej jest szkótek dla dziewcząt'

NOZNA
c0 RozwuA? Ucf y - jak większośc gier
zespołowych - umiejętności wspótpracy
i działania w grupie, poprawia kondycję'
ćwicząc szybkość i wytrzymatość. Rozwija
ref|eks i [ogiczne myś[enie - zmusza
do przewidywania kolejnych ruchów
i obserwowania sytuacji na boisku.

NAcozwRAcAćUWAGĘ? Na to, jakie
uprawnienia ma trener oraz czy dba
o kaźdego małego gracza - np' interesuje
go sposóbjego odżywiania i stan zdrowia.
Dta najmłodszych trening nie powinien
przekraczać godziny' DLa dzieci od 7. roku
życia standard to póttorej godziny dwa razy
w tygodniu. Srednia cena w dużym mieście
to ok' ] 50 zt miesięcznie za dwa treningi
w iygodniu.

Jak odkryctaLent?
obrą okazją do lepszego poznanla
zainteresowań młodego człowieka
są wakacje, bo np. podczas półkolo'
nii organizowane są zajęcia sporto-

we i artystyczne. Latem odbywa się też
wie1e imprez naukowych, w czasie których
dziecko może spróbować nowych aktyw-
ności. Gdy coś mu się spodoba, od wrze-
śniamoze zacząć chodzić na wybrane za-
jęcia. W rozstrzygnięciu dylematu ,,Co tak
naprawdę interesuje moje dziecko?,' moze

pomóc wizyta w poradni psychologiczno-
-pedagogicznej (są w każdym rejonie).
Pracujący w nich specja1iści mają odpo-
wiednie narzędzia' dzieki którym rozpo-
znaj ą lz dolnienia lcznia czy ptzedszko -

laka. Czasem zaśwystarczy rozmowa
z przedszkolanką, nauczycielem lub peda-
gogiem szko1nym, którzy obserwują dziec-
ko w innych sytuacjach niż rodzice.Zpo-
mocą przychodzą też sami organizatorzy
zajęć dla najmlodszych, proponując dni
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JAZDA KONNA
0D K|EDY? Najtepiej zaczynać okoto ó'.7. roku życia'
kiedy dziecko juź jest świadome swojego ciała, tfn. l

gdzie jest {ydka czy biodro, strona lewa czy prawa it

DLAK0G0? D[a osób, które [ubiązwierzęta' Przysft
kursant nie powinien raczej zatykać nosa. wchodzq.
do stajni ani bać się,gdy koń machnie ogonem.

c0 RozwUA? Koordynację ruchową. Jest dobra na l
kręgostupa, zmusza do trfymania 5ię prosto w siodi
Uczy odpowiedziaIności, cierpIiwości i wytrwatości

NA co zwRAcAć UWAGĘ? |nstruktor musi mieć
uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej
w specjatności jazda konna, warto, by miat też certyfil
PoLskiego Związku Jeździectwa. Konie powinny być
dostosowane do Wzrostu dziecka' Ceny zależą od typL

zajęć lindywiduaIne czy grupowe): 30.100 zt za tekcję
Dta początkujqcych |ekcja nie dluższa niż 30 minut'

otwarte lub darmowe godziny na swoic
kursach. Poza tym wybór zajęć dodatkt
wych nie jest decyzjąnacałeżycie, wkal
dej chwili można ją zmienić. Kiedy dzie.
ko kilka razy wroci z kursu niezadr
wolone, to jeszcze nic nie znaczy. Ale j,

żeli regularnie będzie odmawiać uczes
ntczeniaw zajęciach, to już jest sygna
że mu nie odpowladają. Warto wtedy pr

rozmawiac z prowadzącym zajęci
- To, że dziecku nie pasuje na przykła



PŁYWANIE

oo KIEDY? WieLe zajęć jest skierowanych już do niemoWtat,

Jednak okoto 5..ó. roku życia dzieci zaczynają prawdziwe

plywanie z nauką konkretnych stylów'
DLA K0G0? D|a dzieci' które |ubią wodę' Temperament

malca nie ma znacfenia;żywiołowemu piywanie pozwoti

wytadować energię, a spokojnego pobudzi do większej
aktywności f izyczne'j.

co RozwuA? Wptywa korzystnie na ogólny rozWój

sportoWy, gdyż rozwija wszystkie mięśnie. Dziata także
re[aksująco. 5wietne dLa dzieci z wadami postaWy"

Co istotne, ptywanie to umiejętność, która zawsze
przyda się w życiu.

N^ co zwRAcAć UWAGĘ? Czy zajęcia odbywajq się

na czystym basenie. Trener powinien mieć odpowiednie

kwatifikac,je - np' skończonyAWF. Lekcje mogą być

indywidua[ne, aLe najczęściej odbywają się w kitku.
lub kiIkunastoosobowych grupach.

Koszt zajęć to 1 5.40 zt za 45-minutową [ekcję'

AKROBATYKA

SZTUKI
oD KlEDY? Zaczynać mogq już dzieci
w przedszkoIu, ate Wtedy sa to zajęcia
bardzie.j ogótnorozwojowe. Konkretną
sztukę waIki zaczyna się trenowac
mniej więcej od 7. roku życia'

DLA Koco? Płeć nie ma znaczenia.
W'jednych większe znaczenie ma siła
i ciosy lnp. boks, karate, kick-boxingl,
w innych gibkość i zwinność ltaekwon-
do, kung.ful. Warto Wziąc pod uwagę
to, że np. dżudo, brazy|ijskie jujitsu'
zapasy czy capoeira należą do grupy
sportówwaIki, w których nie dochodzi
do uderzeń. Najtepiej porozmawiać
z trenerem, przyjść z dzieckiem
na walki pokazowe i zobaczyc,
co najbardziej mu się podoba.

WALKI
co Rozw|JA? Zwinność, 9ibkość, sitę
{izycznq, refteks' kondycję, aLe także
panowanie nad wtasnymi emocjami
oraz agresją. Sztuki walki dają
również świadomość wtasnej sity
i możliwości obrony oraz poprawiają
sa m ooce nę'

NA co zlVRAcAć UWAGĘ? KWatifikacje
i doświadczenie trenera. naj[epiej
żeby oprócz certyfikatu miat także
stopień mistrzowski' Istotne mogą
być też ukończone studia wychowania
fizycznego" Ponadto Iiczy się
wyposażenie saLi w odpowiednie maty.
Ceny wahają się od 40 zt

[w mniejszych miejscowościach}
rłn ?fl0 uł mia<iąrznio

0D KIEDY? Do grup
sportowych przyjmuje
się 'już od 4..5' roku
życia, ale można też
zacząć od ó'-7. roku.

DLA K000? Na poziomie
rekreacyjnym, jak
przekonują trenerzy. jest
d[a każdego' Dopiero
po kilku Latach można
zaobserwować. czy
dziecko będzie mog[o
kontynuoWać treningi
wyczynowo.

c0 R0zwlJA? Ksztattuje
psychomotorykę i sitę,
koryguje wady postawy,
daje gibkość i zwinność.
Uczy również dyscypIiny
i wspótpracy w grupie,

bo wie[e zadań jest
zespolowych. Dziata
rela ksująco'

|{A co zwRAcAć
UwAoĘ? czy 5ate
sq przestronne. mają
bezpieczny sprzęt,
--., i^-r *;^i-^^L.y JEJ( llIlęlJ!t
do przebierania się
l czy trenerzy mają
uprawnienia {podstawa
to studia wychowania
fizycznego lub też
uprawnienia trenerskie,
np. z Polskiego
Związku Akrobatyki
5portowejl. Grupy
powinny być najwyźej
k i lku nastooso bowe.
Cena ok. 20 zf
za zajęcia'

rysowanie, okazuje się dość szybko. Wte-
dy rozrabia, nie skupia się na pracy, nie jest

w ogóle Zaintelesowane tym, co lobi resz-
ta grupy. Staramy się o tym rozmawiac
z rodzicami, bo uczestniczenie malcawta-
kich zaieciach nie ma sensu _ mówi na-
uczycielka plastyki z Domu Kultury Sto-
kłosy w Warszawie. Warto jednak
pamiętać, że talent nie zawsze ujawnia się
od ranl. _ Miałem :ucznia, który przez
dziesięć lat nie wygrał żadnego turnieju

szermierczego. I nagle coś drgnęło, dostał
się do reprezentacji Polski na poważnych
mistrzost\^/ach _ mówi Waldemal \MIó-
blewski z klubu sportowego DArtagnan.

NIETYPowE zAJĘclA
oprócz standardowej oferty zajęć dodat-
kowych dla dzieci, takich jak pĄ'wanie'
śpiew czy rysuneĘ pojawia się corazwię-
cej oryginalnych akt1'vvności. Na przykład
architektura _ maluchy z kartonówbudu-

ją makiety mia st, oglądaj4 zdjęcia orygi-
nalnych budowli, rozmawiają o sztuce.
Albo robienie fi1mów czy naukatwórcze
go pisania dla ki1ku1atków, która daje od-
skocznię od nudnych.Wypraco\^/ań szkol-
nych' Dla wielu maluchów strzałem
w dziesiątkę może okazać się aklobatyka
polqczona Ze sZtucZkami magicZnymi
czy taniec w powietrzu. - Warto wybrac
się na różne zajęcia dodatkowe razernzpo-
ciechą. Dziecko z obaczy' na czympo1egają'

s
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GRA NA
0B K|EDY? Wiete za[eży
od instrumentu. Najlepszy wiek
to 5-ó lat. Gitara i skrzypce są
d[a trochę starszych dzieci,
np. 7.latkóW, które poradzą
sobie z graniem na strunach
Lub ze smyczkiem.

DLA K000? Do skrzypiec należy
mieć dobry stuch, W przypadku
pianina, gitary czy bębnówjuż
nie jest to konieczne. Można
wręcz hobbystycznie grać na tych
in5trumentach, nie mając też
uf doInień Wokalnych' Dziecko
powinno 5amo podjqć decyzję'
który instrument naibardziej
mu się podoba.

c0 RozwUA? Koordynację
ruchową. Znajomość nut pomaga

INSTRUMENCIE
w nauce czytania i matematyki
oraz w [ogicznym myś[eniu.
Rozwój stuchu muzyczne9o
W5piera naukę językóW obcych,
pamięć wzrokowq i stuchowq,
koncentrację, a także zdoIności
manua[ne i systematyczność" Może
być wstępem do nauki śpiewania.

lt|A co zwRóc|ć UwAoĘ?
Na wyksztatcenie nauczycie[a
{studia muzyczneJ, a[e również
zdo[ności pedagogiczne. W grę
wchodzą zazWyczaj lekcje
indywiduaIne, więc nauczycieI
musi mieć dobre podejście
do dzieci. Ceny: ok. 50 zt
za 45 minut. Można jednak znaLeźć
tańsze tekcje, zwiaszcza gdy
sq np' dLa dwojga ucznióW'

-.:|\

samo wszystkiego spróbuje i wybierze
_ mówi Ztzanna Dziekiewicz-Paściak
z Centrum Artystycznego Sztukarnia,
W którym prowadZone są m.in. Zajęcia
z architektury dla dzieci.

Coruzbardziej popularna jest też nowa
formazajęc. oboktej typowej _ dwielek'
cje śpiewu tygodniowo przez cały rok,
a nawet ptfezlata _ mozna zdecydować
się na bloki tematyczne, któIe trwają ki1ka
tygodni bądź miesięcy. Do takich należą

0D K|EDY? Ek5perci twierdzą, że naj[epszy do nauki
jest 13'-14. rok życia. Ale pracę nad gtosem można
rozpocząć już w wieku 5.7 lat. W czasie mutacji
u chtopców ćwiczenia wokaIne nie są wskazane.

DLA Koo0? Uczą się raczej dzieci starsze i zwyk|e
idzie to w parze z nauką gry na instrumencie. Wśród
mtodszych dzieci bardziej popu|arny jest śpiew
w chórze, choć są wyjątki - Naiatia Kuku[ska pierwszą
ptytę wydała już jako 1 0-|atka.

c0 R0zw|J^? Umiejętność prawidtowego oddychania,
świadomość wtasnego ciaia, stuch muzyczny,zaś przy
WystępowaniU W chórze - umiejętność wspótpracy.

NA co zwRACAć UwAoĘ? Zty nauczyciet może zabić
tatent. Najtepiej więc znaleźć kogoś z po[ecenia,
poprosić o rekomendacje. cena: ok. 30.ó0 zt
za tekcję indywiduatną.

np. eksperymenty lub nauka elektroniki
dla najm}odszych. Po jej ukończen ju moż-
na próbować ko|ejny ch r ze czy'

DRoższE NIE zNAczY LEPszE
P rzy wyborze zajęć, oprócz ichpoziomu
i ceny, liczy się tezwygoda _ czyli bliskość
od domu. Najpierw warto więc skontak-
tować się z gmi ną i zapyĄać, jakie zajęcia
dofinansowuje z budżetu. Samorządy bar-
dzo często stawiają na piłkę nożną, orga-
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niznjąc zajęciana or]ikach za darmo alb
za symboliczną opłatą. Wtedy trzeba rylk
zainwestować w strój piłkarski. Częst'
dofinansowane są też zajęcia w domacJ
kultury' W ten sposób dziecko może cho
dzić na kółko teatralne czy naukę tańc
_ bezpłatnie. Bywateż:',ze doptaty rodzi
ców są niewielkie i wynoszą kilkanaści
złotych rocznie. Dlatego warto zapozna
się z ofertą pobliskiego domu ku1tury Moż
być bogatsza, niż się spodziewamy!

j€so
rytmu i
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Ą*MALOWANIE

0D KIEDY? Najm[odsza wystawiajqca
malarka to dwu[etnia Australijka
AeIita Andre, która rozpoczęta
maLowanie w wieku 9 rniesięcy' Jeżeli
nie jest to tak samorodny ta[ent, warto
zapisać pociechę na tekcje" Nauka
zaczyna się od ó.7 lat.

DLAK000? Dla każdego
zainteresowanego. Dziecko powinno
tubić zabawę z farbami czy kredkami.

co RozWUA? Wyobraźnię, myśtenie
kreatywne, ale także estetykę

i wrażtiwość artystyczną. U mtodszych

dzieci pomaga w nauce pisania

i wyrobieniu ręki. Poza tym uspokaja,
pomaga roztadować emocje.

NAco zwRóclć UwAoĘ?
Na wyksztatcenie nauczyciela

- czy ukończy[ studia artystyczne,
cfy sam pracuje twórczo. Ważne
je5t też umiejętne pode.jście

do dzieci, a także sa[a z odpowiednim
oświet[eniem i moź[iwością swobodnej
pracy. Ceny:25-35 zt za tekcję' ffi;!f ,

-W

FILMY ANIMOWANE
0D KIEDY? Rozpiętość wiekowa jest duża.
Ponieważ to zazwyczaj cykt zajęć, skierowane
sq one do każdego' Wtasne projekty mogą
wykonywać przedszkoLaki i ticeaIiści.

DLA Ko00? Nie 5ą potrzebne Źadne
predyspozycje, tylko zainteresowania.

co Rozw|JA? Umiejętności manuatne {dzieci
tworzą wtasne po5taci z różnych materiatówl,
togiczne myślenie {muszą stworzyć historię} oraz
kreatywność i wyobraźnię. Uczestnicy na kon;ec
za.ięć zyskują konkretną umiejętność - robienie
fitmu animowanego. Przyktadowa cena: cykl
1 1 spotkań raz w tygodniu - 385 zt (WarszawaJ'

Część zajęć jest organizowana w szkole,
do której lczęszcza dziecko: firma wynaj-
muje od dyrekcji sa1e. oprócz popuiarnej
nauki języków (często zapisujq się na nią
cale klasy, a godziny zajęć są dostosowane
do p1anu 1ekcji) coraz Częściej można sko-
rzystać z nauki gry w szaĄ 1ub zajęćrv-
chowych, takich jak taniec, gimnastyka
Czy piłka nożna. To w końcu szkoła
ma często najlepsze zaplecze sportowe
w postaci sali gimnastycznej i boiska.

Jezeli oferta szkolna, samorządowa
czy domu kultury jest niesatysfakcjonują-
ca, \^/arto poszukać przez znajomych, py-

taj4c, czy znają godne polecenia zajęcia
z dziedziny,ktora nas interesuje. Szukając
warsztatów teatralnych lub tanecznych,
mozna zajrzeć do teatróW przy których
działaj ą ze sp oŁy. Atrakcyj ną ofertę mogą
mieć także muzea _ np. weekendowe warsz.
taty rodzinne, zajęcia etnografi czne zwtą-
zane z cyklem świ4t w ciągu roku itp.

Aby sprawdzić p oztomzajęć,warto za'
pytać prowadzących o ich kwa1ifikacje
(np. posiadanie tytułu zawodowego tre'
nera lub instruktora sportu w przypadku
treningów sztuk walki)' liczbę przepraco-
wanych 1at z dziećmi oraz osiągnięcia ich
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0D KlEDY? zaczynać mogąjuź bardzo

mate dzieci, np. dwulatki, które najpierw
pracujq tytko z gtiną. starsze, te które
rozpoczynają szkolę. mogą już pracować
przy kole garncarskim i wypa[ać gtinę,

tworząc konkretne przedmioty.

DLA KoGo? Dla każdego dzlecka' które
[ubi tego rodzaju prace' Dobra równieź
d[a maluchów' które majq zaburzenia
inte[ektuaIne czy f izyczne.

c0 RozwUA? ZdoIności manua[ne

- d[a dzieci przedszkolnych to świetne
przygotowanie do nauki pisania {podczas

[epienia pracują pa|ce i całe dłoniel'
Usprawnia koordynację i motorykę:
przy koLe garncarskim trzeba poruszać

nieza[eżnie ręką i nogĘ. Rozwija

wyobraźnię' wraż|iwość artystyczną
oraz uspokaja.

l{A co zwRAcAĆ uwAoĘ?
Na bezpieczeństwo materiatów,

które sq uźywane na zajęciach {by byty

nietoksyczne i bezpieczne dla zdrowial.
Najczęściej zajęcia z ceramiki są otwarte
i odbywajq się raz W tygodniu po 9odzinie,
póttorej. Cena: 25-40 zt.

&

CERAMIKA
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oD KIEDY? To juź zajęcia dta trochę
starszych drieci, najtepiej ok. 7-tetnich.
DLA KoGo? Dta tych, których interesuje,
np. jak dzia|a pralka, którzy tubią
rozmontowywać sprzęty e[ektroniczne
i zadają pytania dotyczące techniki.

własne i podopiecznych. Warto tezzostać
z malcem na kilku za)ęciach, zĘ przeko.
nac się. czy sq dla niego wartościowe'

czAs NA NUDĘ
Dodatkowe zajęcia są dla dzieci korzystne,

bo sam talent ni e tr,ry star czy, tr zeb a go r oz-

wijać pod okiem fachowców. Cho ć na)czę-

ściej chodzi o relaksująco-hobbystyczne
lekcje, to jednak zawsze po nich coś zosta-
j e, O pr ó cz r ozw o)l fizy cznego i konkret-
nych zdolności dzieci uczą się współpracy,
polegania na samym sobie, dyscypliny,
wygrl.r'vania i przegrywanta. Jak pokazu-

C0 RozW|JA? ścisłe myśtenie, ciekawość
świata. Daje praktyczne umiejętności'
NA co zwRAcAć UwAoĘ? PrZe5trze9anie
bezpieczeństwa - grupa nie powinna
przekraczać kitkuna5tu o5ób. Przykładowa
cena: 1ó0 zł za cykl 8 godzin zegarowych'

ją badania, te z nich, które grają na instru-
mentach, lepiej wypadają w testach inte-
Iigencji. Ale uwaga! Przy wyborze zajęc
dodatkowych tr zeba zachować umiar
i n ie przesadzać. _ Dzieci muszq miec czas
na nudę. |eśli brak im czasu na odrabianie
1eĘii są corazbardziejzmęczone, to ozna-
cza, że dodatkowa edukacja pozaszkolna
bardziej szkodzi, niż wspiera - mówi
Urszu1a Moszczyńska, pedagog.

Mozna tez realizować pasje w szkole.
W zesz|ym roku do szkół o profilu spor.
tov{ymvczęszczało b1isko 125 tys. uczniów
a o profilu muzyczry-m _ ok 76 tys. uczniów.

oD K|EDY? Moźna zaczynaćjuż w wieku 4 [;

ate najtepiej ok. ó' roku źycia.

DL^ KoG0? Dta każdego' kto jest
zainteresowany i potrafi skoncentrować
się na grze' Szachy podobają się dzieciom'
które tubią rozwiązywać zagadki [ogiczne
i wspólzawodniczyc z ko[egami

co RozwuA? Sfachy uczą myś[enia togiczt
i przyczynowo-skutkowego. Cwiczq
wyobraźnię przestrzennq, trenują cierpIiłr
oraz zarządzanie czasem
- gra toczy 5ię z użyciem zegarów' Szachy
moga też przynieść niez|e pieniqdze:
mistrzostwo śWiata nagradfane je5t czeki
na ponad mi[ion euro.

NA co zwRAcAć UWAGĘ? Tutaj nie ma
aż takiego ryzyka jak przy wybieraniu
nauczycie[a muzyki, że może źle nauczyć.
Często gry w szachy uczą studenci, ważne'
by mieIi dobry kontakt z dzieckiem. Koszt
od f5 zŁ do 7 0 z| za petną godzinę. Dobre el
dająjuź tekcje. które odbywają się
raz w tygodniu.

Najmniejszą popularnością cieszyły s
placówki o profilu artystyczn1'rn (plastyc

ne, baletowe, sztuki cyrkowej), do który<

chodziło 13'6 tys. dzieci. ł
Alicja Majakowska
Dz el.l|a"[a' Zdj- -ie S'ę
tematyką zdrowotną l edukacy1n

Pomoc w opracowaniu tekstu: Anna Sobańską ze szk

ki Akądemia Kucąnią w Dawidąch; Walderuąr \tl

blewski z klubu sp ortowego DArtagilan; Bogdan R

chel z Pszczyńskiej Akarlemii Sztuk Walki; Dc

Kultury Stoktos1 w Warsząwie; Zuząnną Dziekiewi

'Paściak z Centrum Artystycznego Sztukąrnj

|Iż,bietą Bednarek z klubu Ma\ lnżynier'

ROBOTYKA
0D KIEBY? Zazwyczaj
od ó. roku życia.

DLA KO00? Teoretycznie d[a
każdego, najbardziej d[a dzieci
[ubiqcych budowanie z k[ocków.

co RozwUA? Twórcze myślenie,
wyobraźnię przestrzenną,
rozumowanie matematyczne.
Za,jęcia pozwatają [epiej
zrozumieć świat przedmiotów
ścistych' Dzieci poznają
podstawy programowania i uczą
się niektórych pojęć z fizyki.

NA co zWRAcAć UwAoĘ?
Warto sprawdzić, czy za'ięcia
prowadzą osoby, które maią
wyksztatcenie iechniczne
lczęsto bywają to studenci
potitechniki' Istotne mogą też
być opinie innych uczestników
kursu. Zajęcia nie powinny
odbywać się w zbyt Iicznych
grupach. tak by prowadzący
mogti bez pośpiechu
sprawdzić każdy przygotowany
projekt. Przyktadowa cena
dwugodzinnych zajęć raz
w tygodniu za semestr to 700 zt.

ELEKTRONIKA

SZACHY
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