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„Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, Warszawa

PROGRAM

SALA 1 SALA 2 SALA 3

10.30-11.15 
wykład dla rodziców dzieci od urodzenia do 7 roku życia

prowadzenie: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, dr Aneta Czerska

Jak nie pozbawić dziecka zdolności matematycznych? Każde małe 
dziecko od urodzenia dysponuje naturalnymi, wrodzonymi 

zdolnościami matematycznymi, które nierozwijane zanikają. Proces 
ten zaczyna się począwszy od 3 roku życia. Dlatego już we 

wczesnym dzieciństwie, a nawet od urodzenia można zacząć naukę 
matematyki. Tymczasem liczenie po kolei 1, 2, 3… oraz ćwiczenie 
logiki we wczesnym dzieciństwie osłabia te naturalne zdolności 

liczbowe. Poznaj 30 najpowszechniejszych błędów, które 
popełniamy we wczesnym dzieciństwie, aby nie pomniejszać, 

ale pomnażać naturalny potencjał dziecka.

10.30-11.30
warsztat dedykowany rodzicom i dzieciom 4-5 letnim

prowadzenie: Matplaneta

Każdy 5-latek ma szansę tak rozwinąć swoje umiejętności, żeby 
w szkole średniej bez większych problemów opanować 
materiał z matematyki. W wieku przedszkolnym dzieci 

rozwijają typ rozumowania, który jest podstawą dalszego 
rozwoju i odnoszenia sukcesów na kolejnych etapach edukacji 

matematycznej. Jeśli ten etap nie zostanie odpowiednio 
wykorzystany, zaczynają pojawiać się pierwsze problemy, 

które uwidocznią się dopiero w I-szej albo w II-iej klasie szkoły 
podstawowej. O tym jak uzdolnienia matematyczne 

rozpoznawać i wspierać ich rozwój opowiemy i przećwiczymy 
z Matplanetą na warsztacie "Jak bawić się matematycznie z 

przedszkolakiem?".

10.30-15.00
zajęcia dla dzieci 
w wieku 8-13 lat

prowadzenie: Mały 
Inżynier

Programowanie 
Minecraft dla 

jednoczesnej pracy 10 
osób przy stanowisku 
- dla dzieci w wieku 8-

13 lat. W czasie 
warsztatów 

uczestnicy zajęć będą 
mogli poznać 

podstawowe funkcje 
programistyczno -

matematyczne takie 
jak pętla, zmienne czy 
funkcje warunkowe. 

Interaktywne 
stanowisko pokazowe 

będzie kolejnym, 
nowym 

i zaskakującym 
stanowiskiem 

matematycznym.

(Warsztaty odbywają 
się w grupach 10-
osobowych, co 30 
minut - przez cały 

dzień).

11.30-12.15 
zajęcia dla rodziców dzieci w wieku 2-8 lat

prowadzenie: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, dr Aneta Czerska

161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat. 
161 gier i zabaw matematycznych prezentuje najnowsza książka 

dr Anety Czerskiej. Pozwalają one uczyć nowych pojęć, 
a także utrwalać i sprawdzać zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Stwarzają okazję do miłego spędzenia czasuz dzieckiem
i z matematyką. Gry i zabawy przeznaczone dla dzieci począwszy 

od drugiego roku życia, dla dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych, a niektóre z nich staną się ulubionymi 

grami towarzyskimi dla całej rodziny.

11.45-12.30
warsztat dla nauczycieli edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej
prowadzenie: Monika Jaworska i Kasia Nawrocka-

Skolimowska, współautorki książki "Dziecinnie prosta 
matematyka", mFundacja

Uczestnicy i autorki spróbują wspólnie odpowiedzieć na 
pytanie "Jak wspomagać dzieci w rozwoju umiejętności 

matematycznych". Na warsztacie autorki wskażą najlepsze 
praktyki, zaprezentują sprawdzone zestawy inspiracji 

do prowadzenia zajęć, a nawet…razem z uczestnikami 
stworzą uniwersalne pomocematematyczne. Podejmą 

też temat, jak pracować bez podręcznika i kserówki.

12.30-13.15
warsztaty logicznego myślenia dla dzieci w wieku 7 - 10 lat
prowadzenie: Akademia Logicznego Myślenia i Matematyki, 

Monika Sawicka

Podróż w zaczarowany świat matematyki pełnej łamigłówek 
i zagadek. Wcielimy się w rolę detektywa na tropie 

tajemniczych kodów, szyfrów i mnóstwa zagadek do rozwikłania.

12.45-13.30
warsztat dla rodziców

prowadzenie: Monika Jędrzejewska, współautorka książki 
"Dziecinnie prosta matematyka", mFundacja

Monika Jędrzejewska, poprowadzi otwarty warsztat dla 
rodziców o tym „Jak wspomagać dzieci w rozwoju”. 

Na warsztatach postara się odpowiedzieć na to, jak wspierać 
rozwój emocjonalny, aby budować głęboką 

i trwałą relacje z maluchami? Jak wspierać motywacje 
u małych dzieci? Co sobie odpuścić jako rodzic małego 

dziecka?

13.30-14.15
zajęcia dla dzieci od 4 roku życia

prowadzenie: Stowarzyszenie Rodzice Razem - Klub Mam 
na Bemowie

Czy chcielibyście zobaczyć jedności, dziesiątki, setki i tysiące?
A może chcielibyście policzyć najprawdziwsze 

złote perły? Zapraszamy Was na warsztat, gdzie razem przeliczymy 
całe złoto jakie mamy w naszym banku.Warsztat wprowadzi nas 

w świat systemu dziesiątkowego i będzie bazował na złotym 
materiale, który stworzyła Maria Montessori.

Zapraszamy dzieci już od 4 lat.

13.45-14.45
zajęcia dla dzieci 7-13 lat

prowadzenie: Genius Wilanów

Kursy szybkiego liczenia. Naukę szybkiego liczenia 
realizujemy poprzez naukę korzystania z liczydła. Czego 
uczymy? Szybkiego liczenia w pamięci, szybkiego pisania 

i czytania, koncentracji, rozwiązywania kostki Rubika, pisania i 
rysowania jednocześnie prawą i lewą ręką 

i wiele więcej! Kurs Genius pozwoli dzieciom wykorzystywać 
nabyte na kursie umiejętności przez całe, później dorosłe, 
życie. Analityczne myślenie, rozwój prawej i lewej półkuli 

i nasze techniki ćwiczeniowe, pomogą stać się jeszcze lepszym.

13.30-15.00 [SALA KOMPUTEROWA] warsztaty dla dzieci 9-13 lat
prowadzenie: Akademia Informatyki

Warsztaty będą wstępem do programowania na platformie microbit, na której pracują wszystkie szkoły w WielkiejBrytanii. Na zajęciach stworzymy program, 
który wyświetli na wyświetlaczu wiek uczestnika zapisany w zmiennej oraz program wskazujący, który z zawodników wcisnął wcześniej swój przycisk.



UWAGA!

Rejestracja na poszczególne warsztaty – w dniu wydarzenia na recepcji od godz. 9.30. 

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

STOISKA:

MFUNDACJA 
W tym roku mFundacja ma dla gości Festiwalu wyjątkowy prezent w postaci darmowego 
egzemplarza prapremierowej książki „Dziecinnie prosta matematyka”. Na stoisku obecne będą autorki książki –
specjalistki z dziedziny psychologii, rozwoju dziecka i  edukacji  matematycznej najmłodszych: Monika Jędrzejewska, 
Monika Jaworska i Katarzyna Nawrocka-Skolimowska. Zapraszamy rodziców do konsultacji i  rozmów na temat rozwoju 
umiejętności najmłodszych. Ponadto, na dzieci i rodziców czekają zabawy i zgadywanki matematyczne inspirowane 
książką.

CARDBLOKS
Klocki Cardblocks to polska, ekologiczna i nowatorska zabawka edukacyjna. Dzięki niej wszystkie konstrukcje, 
które powstaną w Twojej głowie w prosty sposób staną się rzeczywistością, a geometria przestrzenna nie będzie zwykłym 
szkolnym przedmiotem. Cardblocks są ponadpokoleniowe - nadają się zarówno dla dziecka w wieku 6 lat, jak i  jego 
dziadka.

EDUKACJA EZO, ROZKMINKI
Zapraszamy dzieci do gier i  zabaw z klockami matematycznymi, łamigłówkami, tangramami, kartami 
matematycznymi, prostymi zagadkami, grami i  zabawami związanymi z l iczeniem w zakresie do 10.

AKADEMIA LOGICZNEGO MYŚLENIA I MATEMATYKI
Świat matematyki i  logiki ukryty w niezwykle interesujących grach logicznych, łamigłówkach, zagadkach i klockach 
konstrukcyjnych. Nasi edukatorzy stworzą przestrzeń do wspaniałej zabawy, mierzenia się z różnego rodzaju 
łamigłówkami, a przy tym do odkrywania i  rozwijania swoich potencjałów. Wśród gier i  łamigłówek „Pirackie zagadki” –
jak dopłynąć do pirackiego skarbu? – nasza autorska gra, współtworzona przez naszych uczniów – najbardziej 
wymagających doradców :)

MATPLANETA
Zapraszamy dzieci do niezwykłego świata matematyki! Czekają na Was magiczne kwadraty, zabawa w tajnych agentów, 
poplątane labirynty, wyścigi samochodowe i wiele innych zagadek i łamigłówek. Wspólnie z rodzicami będziecie mogli 
poczuć się Poszukiwaczami Matplanetarnych Zagadek QR Kod i wygrać atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!

SYGNIS NEW TECHNOLOGIES
Zapraszamy na stoisko Sygnis New Technologies, l idera technologii  druku 3D i biodruku 3D w Polsce. Pośród l icznych 
atrakcji na dzieci czekają m.in. zabawki matematyczne i upominki drukowane podczas Festiwalu na drukarkach 3D, 
a także długopisy 3D, za pomocą których dzieci będą mogły samodzielnie stworzyć trójwymiarową formę. Nasi technicy 
chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z nowymi technologiami i  opowiedzą o korzyściach płynących 
z zastosowania druku 3D w edukacji. Dzieci zapraszamy do zabawy w towarzystwie opiekunów.

GRANNA
Wydawnictwo Granna zaprasza! Otwarte warsztaty w formie stoiska, gdzie każdy może podejść i  spróbować swoich sił 
w różnorodnych i ciekawych łamigłówkach, grach planszowych i quizach. Gry i  łamigłówki są bardzo interesujące, 
w atrakcyjny sposób dostarczają wiedzy z dziedziny matematyki, uczą l iczyć i  logicznie myśleć. Zapraszamy dzieci 
i  dorosłych, każdy znajdzie coś dla siebie. Dla każdego uczestnika miłe niespodzianki oraz możliwość zakupu gier 
w atrakcyjnych cenach. W tym roku szczególnie zachęcamy maluchów, nawet od 2 lat. Proste ale ciekawe gry pomogą 
się zmierzyć z matematycznymi wyzwaniami.

MAŁY INŻYNIER
Warsztaty z robotyki Lego Boost (dla dzieci w wieku 5-7 lat)
Na warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia od podstaw własnej konstrukcji, która z pewnością przyczyni 
się do kształtowania wyobraźni przestrzennej. Podczas warsztatów zbudujemy roboty jeżdżące, humaniud, gitarę 
elektryczną, samochód i wiele, wiele innych. Każdy robotyk będzie mógł swojego robota samodzielnie zaprogramować 
w prostym obrazkowym programie.



INSTYTUT ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
Na stanowisku Instytutu Rozwoju Małego Dziecka będzie można kupić książkę "161 gier i  zabaw matematycznych dla dzieci 
2-12 lat", którą autorka, dr Aneta Czerska będzie podpisywać. Doktor Czerska poprowadzi dwa mini -warsztaty dla rodziców 
pod tytułem: 1. "Jak nauczyć małe dziecko odczytywania czasu na zegarze", 2. Jak zdiagnozować trudności w nauce 
matematyki zanim dziecko rozpocznie naukę szkolną".

FOTOBUDKA W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Przyjdź, przejrzyj się w fotolustrze! Wykonaj bezpłatne, spersonalizowane, śmieszne zdjęcie z gadżetami. Wydruk zajmie 12 
sekund, a pamiątka zostanie na lata!

MATHRIDERS
Zapraszamy wszystkich małych matematyków na stoisko MathRiders, gdzie czeka mnóstwo matematycznej zabawy. 
Dowiecie się więcej o figurach oraz bryłach, czekają na Was tajemnicze szyfry oraz wyzwania matematyczne Puchacza 
Piotra! Kto im sprosta, na tego czeka nagroda!

GENIUS WILANÓW
Mini kursy szybkiego liczenia dla dzieci w wieku 4-13 lat. Naukę szybkiego liczenia realizujemy poprzez naukę korzystania 
z l iczydła. Czego uczymy? Szybkiego l iczenia w pamięci, szybkiego pisania i  czytania, koncentracji, rozwiązywania kostki 
Rubika, pisania i  rysowania jednocześnie prawą i lewą ręką i wiele więcej!

STOWARZYSZENIE RODZICE RAZEM
Zapraszamy was na warsztaty matematyczne i stanowisko zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzice Razem (Klub Mam 
na Bemowie). Jednym z projektów Stowarzyszenia jest Parownica Montessori, w której pracujemy z dziećmi i  rodzicami 
wg metod Marii  Montessori. W tym roku na Festiwal Matematyki przygotowałyśmy dla Was stoisko pełne fascynujących, 
edukacyjnych niespodzianek geometrycznych oraz warsztaty pt.: „Widok z lotu ptaka na jedności, dziesiątki, setki i  tysiące”

ROBOTY I SPÓŁKA
OTWARTE WARSZTATY Z ROBOTYKI DLA DZIECI
Podczas warsztatów z robotyki uczymy dzieci konstruowania prawdziwych robotów za pomocą specjalnych zestawów Lego, 
które wyposażone są w silniki, akumulatory i  czujniki. Z pomocą instruktora dzieci mogą budować różnorodne konstrukcje!

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Wirtualna rzeczywistość to nowy trend w świecie gier, rozrywki i  sprzedaży. Za pomocą specjalnego hełmu przenosimy 
naszych gości do nowoczesnego świata rozrywki, gdzie mogą przeżyć przygodę w parku rozrywki, ścigać się w wyścigach F1 
albo latać w kosmosie. W stanowisku zapewnimy najwyższej klasy sprzęt (np. Oculus Rift, HTC VIVE, Playstation VR).

DRUK 3D:
Za pomocą zestawu drukarki 3D, można w łatwy i szybki sposób stworzyć modele i  prototypy przedmiotów. Na stanowisku 
z drukiem 3D prezentujemy możliwości drukarki oraz wydruki, które zostały stworzone przy jej udziale m.in sztuczna ręka, 
mechanizmy czy figurki.

MYŚLIMY EDUKACJA
MyśliMy zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat do wzięcia udziału w Matematycznych zabawach z LEGO® podczas 
6.Festiwalu Matematyki. Na stoisku razem z nami będą LEGO® lwy, kury, węże i motyle. Przed dziećmi wiele ciekawych 
zadań, do rozwiązania których wykorzystywany będzie zestaw LEGO® Education MoreToMath. Przekonacie się, 
że Matematyka NAPRAWDĘ jest ciekawa!

Więcej o akcji Matematyka się liczy: Wyborcza.pl/matematyka

Kontakt do organizatorów: matematyka@wyborcza.pl


