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Warsztaty dla GRUP ZORGANIZOWANYCH* dzieci od 4 do 6 roku życia w tym klas I SP
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.
EDUMINI WYBUCHY

Wybuchowo-odlotowe warsztaty pełne chemicznych eksplozji. Uczestnicy będą mogli prześledzić lot rakiety odrzutowej, wyhodować piankowe
węże i rozniecić chemiczne wulkany. Ta niezwykła eksperymentalna przygoda rozbudzi w dzieciach zamiłowanie do świata nauki.

EDUMINI CHEMIK

Na warsztatach wykonamy zaskakujące reakcje chemiczne, których efekty zapewnią uśmiechy na twarzach dzieci. Przekonamy się, że składniki
mieszanin nie zawsze da się rozpoznać na pierwszy rzut oka i sprawdzimy czy da się je rozdzielić. Nie zabraknie też wybuchających wulkanów
i chemicznego przepisu na pompowanie baloników.

EDUMINI FIZYK

Okres wczesnej edukacji to idealny czas na odkrywanie zasad rządzących światem. Ułatwimy ten proces wykonując fizyczne eksperymenty, dzięki
którym dowiemy się, czy powietrze można zobaczyć oraz ile ono potrafi mieć siły. Dla odprężenia wybierzemy się na połów magnetycznych rybek.

EDUMINI BIOLOG

Na zajęciach, poprzez zabawę i pracę grupową, dowiemy się jakie funkcje pełnią dane narządy w ciele człowieka. Poprzez eksperymenty
sprawdzimy po co nam mydło i co jeść, żeby mieć zdrowe zęby. Ponadto złożymy szkielet i sprawdzimy, która kość jest najdłuższa.

EDUMINI EKOLOG

Na zajęciach stworzymy fabryki dymów, sprawdzimy skąd się biorą kwaśne deszcze i jak im zapobiegać. Dowiemy się co oznacza pojęcie
recykling i jak poprawnie segregować śmieci. Młodych ekologów zapraszamy na eksperymentalne wyzwanie. Wspólnie zadbajmy o przyrodę.

EDUMINI BADACZ

Prześledzimy bieg Ziemi wokół Słońca i zastanowimy się, jakie zmiany powoduje on w przyrodzie oraz jakie zjawiska pogodowe towarzyszą
każdej z nich. Wywołamy ulewę z piankowej chmury, tęczę zamkniemy w probówkach, a także dokonamy czegoś niezwykłego – wytworzymy
ciepło i zimno podczas burzliwych reakcji chemicznych.

Koszt 45 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. Specjalnie 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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