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PRZEDSZKOLE
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ZERÓWKA
KLASY 1–3
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

Kuchnia małego chemika
Mali chemicy w akcji! Czy wiesz, że kuchnia w Twoim domu
to małe laboratorium chemiczne? Produkty kryjące się
w szafkach mają wiele niezwykłych właściwości. Wspólnie
przekonajmy się, jak z ich użyciem przeprowadzić niezwykłe
doświadczenia!
Podstawa programowa
Umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami
środowiska przyrodniczego, umiejętność samodzielnej
eksploracji świata (klasy 1–3).

Teatr Niebo Heweliusza
Zapraszamy na niezwykłe przedstawienie miniteatru lalek,
podczas którego Jan Heweliusz opowie Wam o swoich
przygodach i pokaże, o czym gwiazdy szepczą nocą.
Co to za warkocz pojawił się lata temu na niebie?
Czy na Księżycu są myszy, wyjadające w nim dziury?
Przekonajcie się sami!
Podstawa programowa
Umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych,
umiejętność samodzielnej eksploracji świata (klasy 1–3).

czas trwania: 30 min

koszt lekcji: 150 zł

liczba uczestników: do 30 osób
platforma komunikacji: Microsoft Teams oraz Zoom
ważna informacja: na 3 dni przed planowanym terminem
zajęć, nauczyciel otrzymuje link do lekcji na adres e-mail
wskazany podczas rezerwacji

*

lekcję zakończy quiz wiedzy, a nagrodą dla każdej aktywnej w nim
grupy, będzie voucher dla całej klasy na jedną z interaktywnych
wystaw w Hevelianum (do wykorzystania przez cały 2021 rok)

Oferta
online

KLASY 4-6
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Stanowcza zmiana

Niebo Heweliusza

Zimno, zimniej, lodowato! W porównaniu z głównym bohaterem tej lekcji, nawet kostka lodu wydaję się być ciepła.
Czy wiele trzeba, by zmieniła się w ulotny gaz? Szykujcie się
na zmrożenie, będzie ekstremalnie zimno! Dawka spektakularnych doświadczeń z użyciem wody i dwutlenku węgla
zapewni niezapominanie wrażenia i utrwali wiedzę.

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądało niebo nad Polską,
400 lat temu, gdy żył Jan Heweliusz? Przekonaj się z nami!
Wyrusz w niezwykłą podróż po jego gwiazdozbiorach,
zobacz komety, które obserwował, a na koniec...
zbuduj z nami krater Heweliusza!

Podstawa programowa
Stany skupienia, przemiany fazowe, pogoda oraz pojęcie
gęstości (przyroda).
Prezentacja przemian fazowych, rola i właściwości poszczególnych stanów oraz ich przemiany w przyrodzie, tj. pogoda
czy ocieplenie klimatu.

Podstawa programowa
Stany skupienia, przemiany fazowe (przyroda),
ruch obiegowy Ziemi (geografia).

czas trwania: 30 min

Powietrze kontra próżnia

liczba uczestników: do 30 osób

Czym jest powietrze, ile waży i czy znajdziemy je wszędzie
we Wszechświecie? Co wspólnego ma prognoza pogody
z łożem fakira? Jak brzmiałaby nasza ulubiona piosenka
w Kosmosie? Zapraszamy na pojedynek powietrza i próżni!
Podstawa programowa
Składniki przyrody i elementy krajobrazu, w tym ciśnienie
atmosferyczne (przyroda).

koszt lekcji: 150 zł

*

platforma komunikacji: Microsoft Teams oraz Zoom
ważna informacja: na 3 dni przed planowanym terminem
zajęć, nauczyciel otrzymuje link do lekcji na adres e-mail
wskazany podczas rezerwacji
lekcję zakończy quiz wiedzy, a nagrodą dla każdej aktywnej w nim
grupy, będzie voucher dla całej klasy na jedną z interaktywnych
wystaw w Hevelianum (do wykorzystania przez cały 2021 rok)
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KLASY 7–8
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I KLASA SZKOŁY
PONADPODSTAWOWEJ

Stanowcza zmiana
Zimno, zimniej, lodowato! W porównaniu z głównym
bohaterem tego warsztatu, nawet kostka lodu wydaję się
być ciepła. Czy wiele trzeba, by zmieniła się w ulotny gaz?
Szykujcie się na zmrożenie, będzie ekstremalnie zimno!
Dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o cieczach, ciałach
stałych oraz gazie. Będziecie mieli to w jednym paluszku.
Podstawa programowa
Stany skupienia, przemiany fazowe, pojęcie gęstości (fizyka).
Pokaz połączony z elementami warsztatu prezentujący
w spektakularny sposób, jak wyglądają przemiany fazowe
na przykładzie wody i dwutlenku węgla i jaka jest rola
właściwości poszczególnych stanów skupienia i ich zmiany
w przyrodzie (np. pogoda, czy ocieplenie klimatu).

Niewidzialny świat barw
Czy światło jest widoczne? W jakim świetle porozumiewają
się telefony komórkowe? Jak zobaczyć ukryte w gęstych
obłokach rodzące się gwiazdy, czy znaleźć ukryte na ścianie
odciski palców? Przekonaj się sam, odkryj na nowo barwy
świata i zobacz niewidzialne!
Podstawa programowa
Światło jako fala elektromagnetyczna (fizyka).

Kim pan jest, panie Heweliusz?
Astronom, wynalazca, konstruktor... Słynny gdańszczanin
Jan Heweliusz (1611-1687) miał też inne pasje i zajęcia. Odkryj wszystkie twarze jednego z najwybitniejszych naukowców XVII-wiecznej Europy, poznając jednocześnie dzieje
Gdańska, największego miasta Rzeczpospolitej Obojga
Narodów.
Podstawa programowa
Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga
Narodów w XVII w. (historia).
Pokaz połączony z elementami warsztatu (pracy uczniów
w grupach na źródłach).

czas trwania: 30 min

koszt lekcji: 150 zł

liczba uczestników: do 30 osób

*

platforma komunikacji: Microsoft Teams oraz Zoom
ważna informacja: na 3 dni przed planowanym terminem zajęć,
nauczyciel otrzymuje link do lekcji na adres e-mail wskazany
podczas rezerwacji
lekcję zakończy quiz wiedzy, a nagrodą dla każdej aktywnej w nim
grupy, będzie voucher dla całej klasy na jedną z interaktywnych
wystaw w Hevelianum (do wykorzystania przez cały 2021 rok)

