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EduLEKCJE

Warsztaty dla GRUP ZORGANIZOWANYCH* dzieci z klas II-III Szkół Podstawowych

polegające na eksperymentach i doświadczeniach wykonywanych wspólnie z edukatorem.
Opiekun/nauczyciel może wybrać temat warsztatów oraz dzień i godzinę zajęć dla GRUPY*,
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna 58 739-61-47.
CHEMIA WOKÓŁ NAS

Na zajęciach zbadamy właściwości doskonale znanych nam z kuchni i łazienki substancji. Nie zabraknie także reakcji chemicznych, tym razem
przekonamy się, że nie każdy eksperyment musi kończyć się wybuchem, a brak wybuchu wcale nie oznacza nudy.

CHEMIA W PIGUŁCE

Szkoła podstawowa to idealny moment, aby udowodnić, że chemia może być fascynująca i zabawna. Warsztaty w EduParku zadziwią kolorami
i niespodziewanymi efektami. Wprawimy w ruch jodowy zegar, a czerwona kapusta zabarwi się na kolory tęczy. Nie zabraknie także „gorących”
reakcji chemicznych.

WYBRYKI FIZYKI

Kandydaci na przyszłych naukowców odkryją siłę ciśnienia, dzięki której nakarmią balonożerną kolbę. Oprócz tego do rywalizacji staną
nietypowi zawodnicy podczas nauki pływania i nurkowania. Zapraszamy wszystkich młodych fizyków do naukowych wybryków!

NIEZWYKŁA ZIEMIA

Zapraszamy w podróż przez Układ Słoneczny, podczas której dowiecie się, dlaczego Ziemia jest absolutnie wyjątkowa. Na warsztatach
uczniowie zamkną chmurę w butelce, stworzą chemiczną tęczę w probówkach oraz sprawdzą ile ciepła może przechować powietrze, a ile woda.

TAJEMNICE BAŁTYKU

Na warsztatach w EduParku wyjaśnimy dlaczego Bałtyk jest najsłodszym morzem świata i choć mokry nazywa się go pustynią.
Wyśledzimy głębinowych mieszkańców, wywołamy ulewę z pianki i dowiemy się jak ważne jest dbanie o czystość na plaży.

JESTEM Z GDAŃSKA. FAHRENHEIT

Dowiemy się między innymi, co łączy tego wielkiego uczonego z Gdańskiem i gdzie można obejrzeć pamiątki z nim związane. Wykonamy także
serię eksperymentów, które przybliżą nam jego naukowe dokonania, skonstruujemy termometr, zagotujemy wodę w strzykawce, ochłodzimy
i ocieplimy atmosferę reakcjami chemicznymi.

Koszt 50 min. zajęć to 10zł od dziecka (opiekunowie grup zorganizowanych* bezpłatnie)
+ bilet wstępu na wystawę interaktywną** EduParku 3zł od dziecka
*Minimalna liczba dzieci potrzebna do przeprowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych wynosi 15.
W przypadku przybycia mniejszej ilości uczestników należy uiścić opłatę za 15 dzieci.

**Wystawa Interaktywna! EduPark posiada stałą, wciąż ewoluującą wystawę, obejmującą

interaktywne stanowiska z pięciu dziedzin nauki. Przy nich, poprzez zabawę, można samodzielnie
badać świat i prawa nim rządzące. Z każdym eksponatem można się zmierzyć, sprawdzić jego
działanie. U nas poznasz tajemnice zjawisk optycznych oraz akustycznych, zbudujesz most
bez zaprawy, sprawdzisz swój refleks, a nawet złożysz tułów anatomiczny człowieka. Spcjalnie
dla naszych najmłodszych gości, wystawa interaktywna wyposażona jest w kącik malucha i panele
aktywności. Ponadto w grudniu 2015 r. EduPark wzbogacił się o sześć nowych stanowisk.
Wystarczy trochę ciekawości i zapału, by stać się prawdziwym odkrywcą praw nauki.
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