„Mały Pitagoras” – z matematyką za pan brat od najmłodszych lat
Wszystkie dzieci w wieku 4-6 i 7-9 lat,
które chciałyby w przyjemny i kreatywny
sposób poznawać świat matematyki,
zapraszamy do udziału w zajęciach
programu „Mały Pitagoras”. Organizowane w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła
Matematyki 2+2” spotkania mają na celu zaszczepienie w Państwa pociechach
matematycznego bakcyla oraz oswojenie na pozór groźnej królowej nauk
już na początku ich ścieżki kształcenia, dzięki czemu jej nauka na kolejnych etapach
nie będzie kojarzona jedynie z przykrym obowiązkiem.
Oferujemy organizację bezpłatnych zajęć próbnych,
podczas których wspólnie zmierzymy się z serią
matematycznych
gier,
łamigłówek
i
innych
aktywności,
dzięki
czemu
zarówno
dzieci,
jak i Państwo będziecie mieli okazję przekonać się
w praktyce, w jaki sposób przebiegają nasze
spotkania. Poruszaną tematykę i stopień trudności
dostosowujemy do wieku uczestników, których
dzielimy na dwie grupy: 4-6 lat i 7-9 lat (1-3 klasa
szkoły podstawowej), podobnie jak to ma miejsce w przypadku zajęć regularnych.
Motywem przewodnim zajęć dla młodszej grupy będzie "Łąka latem". Używając
naszej wyobraźni wybierzemy się na spacer po łące w słoneczny letni dzień,
aby poszukiwać matematycznych inspiracji. Na łonie natury pełno jest bowiem figur
geometrycznych oraz elementów przyrody, które można dodawać, odejmować,
a nawet mnożyć i dzielić. To doskonały
sposób,
aby
pokazać
dzieciom,
że obcowanie z matematyką to świetna
zabawa.
Dla
starszej
grupy
zaplanowaliśmy
spotkanie pod hasłem "Matematyczne
eksperymenty". Razem z dziećmi, które
wcielą się w rolę małych naukowców,
postaramy się udowodnić, że nauka
matematyki to coś więcej niż zapisywanie kolejnych kartek w zeszycie. Będziemy
ważyć, mierzyć i porównywać wielkości matematyczne kojarzone głównie z treści
podręczników. Wszystkie eksperymenty będą prowadzone w atmosferze wzajemnej
współpracy.
Wszystkich chcących zapoznać się dokładniej z profilem naszej działalności
lub uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć „Małego Pitagorasa” zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cyfrowanka.pl bądź do kontaktu
mailowego (biuro@cyfrowanka.pl) lub telefonicznego (720 812 813 i 42 307 17 68).
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