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Uroczyste otwarcie Pikniku Nauki Fahrenheita

Kim był Fahrenheit? Dialog aktorów z Teatru Miniatura

Fizyka piłki nożnej – wykład PG

Sekcja Aerobiku Sportowego GUMed – występ taneczny

Kosmiczne eksperymenty – wykład PG

Secret science agency – pokaz naukowy

Akademickie Centrum Kultury UG – występ wokalny

The best of Hevelianum – pokaz naukowy

Badania polarne – wykład PG

Secret science agency – pokaz naukowy

Akademickie Centrum Kultury UG – występ wokalny

Fahrenheit: Powrót! – widowisko muzyczno-teatralne 
inspirowane postacią Daniela Fahrenheita

DOŚWIADCZANIE
Hevelianum: „Obrazy przyrodą malowane” – warsztaty

Gdańskie Wody sp. z o.o.: „Ogrody deszczowe – skarb bioróżnorodności w mieście” – warsztaty

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: „EKO proszek do prania w 2 minuty!” – warsztaty

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: „Zostań EKOprojektantem 
– dbaj z nami o środowisko" – warsztaty szycia toreb na zakupy

Gdański Archipelag Kultury: „Warsztaty kreatywne”

W ponad 40 namiotach zaprezentowana zostanie wiedza z zakresu medycyny, nauk ścisłych 
oraz ekologii. Tej niepowtarzalnej okazji do spotkań z ekspertami nie można przegapić.
W niebieskim namiocie Fahrenheita przekonacie się m.in. czy za pomocą banana da się wbić gwoździa 
i czy nadmuchany duży balon zmieści się do małej szklanki. Nie zabraknie też mierzenia temperatury 
ciekłego azotu, zamrażania kwiatków i obserwacji lewitujących pastylek.

GASTRO
Grochówka

Wata cukrowa

Kuchnia regionalna

SPORT
11:00-15:00

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30

bulle

zumba

trening interwałowy

bubble football

strzelanie z łuków

ringo

POKAZY
13:30-14:15 

15:25-15:40 

16:00-16:15 

Symulacja wypadku z udziałem służb
Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 
po wybuchu gazu w budynku? Kto koordynuje akcję? 
Czy świadkowie zdarzenia odgrywają rolę? Tego dowiesz się 
podczas symulacji wypadku, którą przeprowadzą lekarz, 
ratownicy i strażacy.

Implozja beczki
Widowiskowy pokaz miażdżącej siły ciśnienia atmosferyczne-
go, któremu nie oprze się nawet duża metalowa beczka. 

Przepalanie drzwi auta termitem

ZABAWA
Active Party – plac zabaw

Adrenalina – tor przeszkód

Kosze plażowe 

Animacje dla dzieci

CAŁA PRZYJEMNOŚĆ
W ODKRYWANIU!

PROGRAM SCENY


