
 

 

Trening razmišljanja u Mozgaonici 

 
U Ilici 62 nalazi se Mozgaonica, pametna igraonica namijenjena svim uzrastima kako 

bi održavali svoj mozak u formi. Trening mentalnih vještina odvija se kroz najzabavniju aktivnost – 
igru, i to igru s preko 250 drvenih mozgalica: slagalica, zagonetki i društvenih igara.  

 
Prvi dio Mozgaonice namijenjen je za djecu od 4 do 14 godina, a to je Think&Solve 

edukacijski program kojeg provode certificirani profesori s ciljem razvoja kognitivnih, socio-
emocionalnih i motoričkih vještina. Djeca kroz igru mozgalicama uče kako rješavati konkretne 
probleme, kako samostalno otkriti strategiju u pozadini mozgalice i kako se motivirati na rješavanje 
problema do kraja, čak i kad su mozgalice zahtjevne. Upisi u Think&Solve su u tijeku i traju čitave 
školske godine, a možete se prijaviti i za besplatnu pokaznu radionicu na mail: 
info@mozgaonica.hr.  

 
Think&Solve edukacijski program dostupan je profesorima i ostalim stručnjacima u 

radu s djecom kako bi proširili svoja znanja i vještine te kroz igru s mozgalicama motivirali učenike 
na zabavno stjecanje novih vještina. Mozgalice su već sastavni dio kurikuluma u zemljama poput 
Kine, Izraela i Malezije, a certificirano je preko 600 profesora Think&Solve edukacijskog programa, 
upravo zbog iznimne uspješnosti mozgalica kao didaktičkog sredstva u radu s djecom.  

 
Drugi dio Mozgaonice obuhvaća radionice, rođendanske programe i posjete školskih 

grupa sa zabavnim programom i educiranim voditeljima koji će djecu motivirati na rješavanje 
mozgalica, učenje i razonodu.  

 
Treći dio namijenjen je tvrtkama i ostalim organizacijama koje žele razbiti monotoniju 

ili nagraditi i motivirati zaposlenike kroz pametne teambuildinge i radionice. Mozgalice, posebno 
one u XXL veličinama, idealne su za privlačenje pažnje na raznim eventima poput premijera 
filmova, kampova za djecu i znanstvenih događanja. Mozgaonica je tako do sada sudjelovala na 
Adventu u Zagrebu na Zrinjevcu, Bijeloj noći, Interliberu, Ljetnom kampu u Arheološkom muzeju, 
Uskrsnom kampu u Arena centru, Znanstvenom pikniku, premijerama filmova „Alisa iza ogledala“ 
i „Majstori iluzije 2“ i brojim drugima.  

 
O svim programima i aktivnostima možete potražiti na web stranici: www.mozgaonica.hr. 
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