
Oferta 
stacjonarna

PRZEDSZKOLE
OD 5 LAT 
ZERÓWKA
KLASY 1–3  
SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

NOWOŚĆ! 
Kuchnia małego chemika
Czy wiesz, że kuchnia w twoim domu to małe laboratorium 
chemiczne? Substancje kryjące się w szafkach mają wiele 
niezwykłych właściwości. Opowiemy o pracy chemików  
i wspólnie przeprowadzimy doświadczenia!

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń,  
formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

wtorek - piątek

15 zł /osoba / warsztaty
20 zł /osoba / warsztaty  
+ zwiedzanie wystawy Dookoła Świata  
(opiekunowie bezpłatnie)

maks. 20 osób + opiekunowie  
(1 opiekun na 10 osób) - 1 klasa

9:00 / 11:00 / 13:00

Forma zajęć
warsztaty (ok. 60 min), wystawa (ok. 45 min)
przedszkole 5 latki, zerówka i klasy 1-3 szkoły  
podstawowej

NOWOŚĆ! 
W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby 
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona 
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium, 
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp 
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet  
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie, 
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa  
papuga... 

Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie 
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku  
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii  
i dorobku polskiej nauki.





KLASY 4–8  
SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

Oferta 
stacjonarna



NOWOŚĆ! 
Magia nauki
Wyczyny iluzjonistów zdają się przeczyć prawom fizyki.  
Pokażemy, jak zręczne dłonie, bystry umysł i znajomość 
praw rządzących światem pozwalają dokonywać  
niemożliwego, bo całą tę magię wyjaśnia nauka.  
Czy dacie się oszukać?

Podstawa programowa
Zapoznanie z tematyką optyki, w szczególności ze  
zjawiskami odbicia, załamania i rozproszenia światła,  
a także zjawiskami złudzeń optycznych. Rozwiązywanie 
problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

wtorek - piątek

15 zł / osoba / pokaz
20 zł / osoba / pokaz  
+ zwiedzanie wystawy Z Energią! 
(opiekunowie bezpłatnie)

maks. 30 osób + opiekunowie  
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

9:30 / 11:30 / 13:30 

Forma zajęć
pokaz (ok. 45 min), wystawa (ok. 45 min)

NOWOŚĆ! 
W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby 
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona 
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium, 
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp 
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet  
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie, 
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa papu-
ga... 

Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie 
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku  
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii  
i dorobku polskiej nauki.

Forma zajęć
warsztaty (ok. 45 min), wystawa (ok. 45 min)

wtorek - piątek

15 zł / osoba / warsztat
20 zł / osoba / warsztat  
+ zwiedzanie wystawy Dookoła Świata 
(opiekunowie bezpłatnie)

maks. 20 osób + opiekunowie  
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

9:00 / 11:00 / 13:00



SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA

Oferta 
stacjonarna



NOWOŚĆ! 
W warsztacie Heweliusza
Wsiadamy do wehikułu czasu i cofamy się o 370 lat, żeby 
odwiedzić pracownię astronoma Jana Heweliusza, patrona 
Hevelianum. Miał świetnie wyposażone obserwatorium, 
konstruował lunety, mikroskopy, globusy. Stworzył prototyp 
peryskopu i pierwszą mapę Księżyca. Badał ruch komet  
i rysował gwiazdozbiory, a wolne chwile spędzał w ogrodzie, 
gdzie hodował cytryny. Towarzyszyła mu gadatliwa  
papuga... 

Podstawa programowa
Obserwacja faktów i zjawisk przyrodniczych, opisywanie 
miejsca Ziemi w kosmosie, krzewienie wiedzy o Gdańsku  
i jego dziedzictwie kulturowym, promocja astronomii  
i dorobku polskiej nauki.

wtorek - piątek

20 zł / osoba / warsztaty  
(opiekunowie bezpłatnie)

maks. 20 osób + opiekunowie  
(1 opiekun na 10 uczniów) - 1 klasa

9:00 / 11:00 / 13:00

Forma zajęć
warsztaty + zwiedzanie pracowni Laboratorium Ruchu  
(ok. 90 min)


