NAUKOWYM KROKIEM
Pora na spacer z eksperymentami w tle! Przygotuj telefon,
zmierz długość swojego kroku i ruszaj do parku Hevelianum.
Odwiedzaj punkty na mapie i wykonuj eksperymenty.

CAŁA PRZYJEMNOŚĆ
W ODKRYWANIU!
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Mierzenie wysokości twierdzeniem Talesa
Czy widzisz wielki maszt? Pierwszym zadaniem jest
zmierzenie jego wysokości. Aby to zrobić, połóż się
na ziemi tak, abyś widział czubek masztu. Niech
druga osoba stanie obok Ciebie w taki sposób, aby
czubek jej głowy pokrywał się, z twojej perspektywy,
z czubkiem masztu. Zaznaczcie na ziemi miejsca,
w których się znajdowaliście. Następnie zmierzcie
krokami odległość między miejscem, z którego
prowadzona była obserwacja do miejsca, w którym
stał Wasz kompan oraz do samego masztu.
Skorzystaj z wzoru podanego poniżej i pomocy
kalkulatora, aby obliczyć szacowaną wysokość
masztu.
wysokość masztu/wysokość stojącej osoby =
odległość do masztu/odległość do stojącej osoby
Odpowiedź: wysokość masztu to ……… m

Odległość od horyzontu
Znajdujesz się na punkcie widokowym, wzrokiem
sięgasz w dal. Ale jak daleko sięga Twój wzrok?
Gdybyś stał nad brzegiem morza, horyzont byłby
oddalony o około 4,5 km, lecz wraz ze wzrostem
wysokości, rośnie do niego odległość. Kolejnym
zadaniem jest wyliczenie tej odległości.
Na początku dodaj swój wzrost do wysokości Góry
Gradowej (46 m n.p.m.), a następnie przy użyciu
kalkulatora policz pierwiastek z otrzymanej liczby.
Otrzymany wynik należy jeszcze pomnożyć przez 3,57.
Odpowiedź: odległość do horyzontu wynosi …… km
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Echo
Dotarłeś do Suchej Fosy, przed Tobą długa, prosta ścieżka zakończona ceglanym murem Kaponiery Południowej. Klaśnij w dłonie
lub krzyknij „echo!” i uważnie słuchaj, a doświadczysz echa.
Podążaj w stronę muru powtarzając klaśnięcie lub okrzyk co jakiś
czas. Zwróć uwagę na to, jak szybko echo wraca i uzupełnij zdanie
poniżej.
Zagadka:
im bliżej jesteś ściany, tym echo wraca szybciej/wolniej*
i jest cichsze/głośniejsze.*
*niepotrzebne skreślić
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Siła odśrodkowa
Choć tego nie czujesz, cały czas na Ciebie działa.
Siła odśrodkowa towarzyszy wszystkiemu, co się obraca i tak się
składa, że robi to nasza Ziemia. Żeby poczuć tę siłę musimy się
jednak mocniej zakręcić. Na placu zabaw znajduje się karuzela,
wejdź na nią i poproś, aby ktoś Cię rozpędził. Trzymaj się mocno
i odpowiedz na pytanie:
Czy siła odśrodkowa próbowała wypchnąć Cię na zewnątrz,
czy do środka karuzeli?
Odpowiedź: …………………………………..................................................
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Proporcje ciała
Połóż się na trawie i odpocznij po długim spacerze. W międzyczasie
rozstaw szeroko ręce i zaznacz dokąd sięgają. Zaznacz również swój
wzrost i sprawdź, czy te odległości są do siebie podobne.
Rozstaw ramion i wzrost jest/nie jest* do siebie podobny.
*niepotrzebne skreślić
Kolejnym przykładem są Twoje stopy i ręce. Zdejmij jednego buta
i przystaw stopę do przedramienia, zauważyłeś coś ciekawego?
Tak! Długość Twojej stopy jest równa odległości łokcia od
nadgarstka!
Proporcje pomogą Ci nawet w sprawdzeniu, jak długa jest Twoja
kość udowa. Stanowi ona ok. 26% długości ciała człowieka.
Wystarczy zatem pomnożyć swój wzrost rzez 0,26.
Długość twojej kości udowej: …....… cm

