
                      Aerodynamika

Słowo aerodynamika składa się tak naprawdę z dwóch słów. Pierwsze to aero 
które oznacza powietrze oraz drugiego słowa dynamika, które oznacza siły i 
ruch. A zatem aerodynamika to nauka zajmująca się poruszającym się 
powietrzem. W trakcie warsztatów poznamy głównego bohatera czyli strumień 
powietrza o prędkości 120 km/h, dowiemy się co możemy zrobić żeby latać, co 
to aero-lewitacja, oraz dlaczego kubki mogą latać? Zestrzelimy papierowe kubki 
z głów powietrzną armatą. Zrozumiemy prawa fizyki, które stoją za 
podkręcaniem piłek w piłce nożnej. Kazimierz Deyna strzelił kiedyś gola 
bezpośrednio z rzutu rożnego: jak on to zrobił?



“Bańka Bach”

W trakcie Warsztatu zobaczymy różne oblicza baniek mydlanych: bańkę w bańce, 
białą bańkę mydlaną, płonącą, wulkan, rozszczepienie bańki, tańczące ciasto 
„bańkoladowe” i banki giganty. Bańki wykonujemy przy użyciu różnego rodzaju sprzętów, 
wiele z nich jest naszym autorskim pomysłem. Jednym z ciekawszych punktów programu 
jest rozdawanie białych baniek z dymem na ręce uczestników oraz bliskie spotkanie z 
gigant bańką. Każdy widz będzie mógł zobaczyć świat ze środka takiej bańki. 

 Poruszamy przy tej okazji zagadnienie napięcia powierzchniowego cieczy, 
opowiemy kiedy i gdzie wynaleziono mydło oraz jak gruba jest ścianka bańki mydlanej. 
Zdradzimy przepis na płyn do gigantycznych baniek mydlanych oraz w jakich warunkach 
atmosferycznych najlepiej puszczać bańki. Przeprowadzimy też kilka doświadczeń wśród 
których jedno odpowie na pytanie czy piana dobrze współgra z bańkami mydlanymi.
 

No to…”bach”!



                     Balonowe Show
Na warsztatach ujrzymy niezwykły świat zwykłych balonów. Niekonwencjonalne ich 

wykorzystanie będzie okazją do wyjaśnienia różnych zjawisk fizycznych w zabawny 
sposób.

Co to jest powietrze? Jak się porusza? Ile go jest i co to jest ciśnienie? Jak to 
wpływa na nasze życie? Zobaczymy ile powietrza może zmieścić się w płucach i 
odpowiemy na pytanie, czy każdy przekłuty balon pęka .

Zobaczymy różne balonowe figury: balony pożeracze, twistery, szaszłyki, wyjce, 
balonowe gitary, pojazdy latające i wreszcie - balony giganty. Pojawią się także różnego 
rodzaju zwierzęta, postacie, kwiaty, miecze, i nakrycia głowy.

Wielka to zabawa i przyjemność, nie tylko dla dzieci!



                      Cyrk Einsteina
“Cyrk Einsteina czyli jest zabawa jest nauka każdy znajdzie czego szuka!
Większość z nas, choćby przez moment, marzyła o byciu naukowcem. O 
eksperymentowaniu, poznawaniu i odkrywaniu nieznanego. Widowiskowe 
doświadczenia wytłumaczone w prosty, zabawny i humorystyczny sposób mają 
za zadanie rozbudzić chęć poznawania, konstruowania, eksperymentowania i 
zgłębiania nauk ścisłych. Dowiemy się, dlaczego chodzimy i co możemy zrobić 
żeby latać? Podczas warsztatów zbudujemy silnik elektryczny, wystrzelimy 
rakietę na sprężone powietrze oraz dowiemy dlaczego kubki mogą latać? 
Odwrócimy wodę do góry dnem. 



  Ciekły azot i kuchnia monekularna

Podczas warsztatów dowiemy się co to takiego stany skupienia, do czego służy dewar 
oraz czy wybuch może być kontrolowany. Będziemy obserwowali ciekły azot, skroplimy 
powietrze, zapalimy potłuczoną żarówkę. Wbijemy gwóźdź bananem oraz dowiemy się 
czy można włożyć rękę do ciekłego azotu. Poeksperymentujemy z kuchnią 
monekularna - wystąpią: kapusta, jajko, rodzynki, ciastka, banany, bazylia, coca cola, 
lody.  



                      Ciśnienie
Wszystko dookoła nas czyli powietrze jest zbudowane z takich małych 
cząsteczek, które podobnie jak piłka odbija się od różnych powierzchni i lata we 
wszystkich możliwych kierunkach. Ciśnienie to nacisk tych cząsteczek na dana 
powierzchnie. Podczas warsztatu dowiemy się w którą stronę wieje wiatr, jak 
gruba jest atmosfera, jak oddycha człowiek i co potrafi zrobić różnica ciśnień. 
Odwrócimy wodę do góry dnem w szklance,  wywołamy implozję puszki, 
zagotujemy zimną wodę,  wystrzelimy rakietę na sprężone powietrze oraz 
zobaczymy co się stanie z rybką głębinowa jeśli wypłynie gwałtownie na 
powierzchnie. 



                         Recycling 
Dzięki warsztatom mamy możliwość zwrócić większą uwagę na to, że tak jak inni 
wytwarza ogromne ilości śmieci (w Polsce rocznie ponad 300 kg/os.). Podstawowym 
przekazem jest to, że śmieci nie znikają od tak i trzeba coś z nimi zrobić. 
Z wykorzystaniem odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, papier/drewno, metal) widz 
poznaje problemy z nimi związane i ciekawe sposoby wykorzystania śmieci
z uwzględnieniem zasady 3R – Reduce, Reuse, Recycle. Widz dowiaduje się, w jaki 
sposób śmieci są sortowane zakładach recyklingu po wstępnym posortowaniu 
w gospodarstwie domowym.
Część pierwsza dotyczy problemu śmieci i zasady 3R, część druga – sposobów 
sortowania śmieci w zakładach recyklingu. 



Elektryczność

Elektryczność - efekty jej działania znane nam są od zawsze ale od około 200 
lat wiemy tak naprawdę czym ona jest. Mówimy w kółko o prądzie, ale co to jest 
tak naprawdę prąd ? Cały czas potrzebujemy go, ale jak to działa? W pokazie 
poruszamy zagadnienia elektrostatyki, metod elektryzowania ciał, stanów 
skupienia, różnic potencjałów, kul plazmowych oraz ładunków elektrycznych. 
Głównym bohaterem pokazu jest generator van de Graffa, który potrafi najeżyć 
włosy, poruszać puszki oraz gasić płomień świecy.  Dowiemy się jaka jest 
różnica między prądem stałym a przemiennym, kto wynalazł żarówkę, 
świetlówkę oraz kiedy powstała pierwsza elektrownia.



                      Fala dźwiękowa

Podczas warsztatu dowiemy się co to jest dźwięk i czy można go dotknąć. Czy 
człowiek słyszy wszystkie dzięki ? Zrobimy instrument dęty z marchewki, 
gwizdek na ptaki. Usłyszymy metalową sprężynę oraz grające balony i wyjące 
rury. Przeprowadzimy test ze znajomości instrumentów. Stworzymy orkiestrę i 
razem odegramy utwór muzyczny.  



                     Kolba Chemiczna
Kwasy, zasady, wiązania, ekstrakcja, dysocjacja… jednym słowem - chemia. Może być 
zabawna i kolorowa, a czasem nawet wybuchowa  - można się bawić, ale trzeba 
uważać! Na rozgrzewkę poeksperymentujemy używając produktów codziennego 
użytku i skonstruujemy „lawa-lampę”. Dowiemy się, jak mieszają się różne 
ogólnodostępne, spożywcze substancje oraz jakie to ma znaczenie dla nauki. 
Zamkniemy chmurę w butelce, ulotnimy styropian i skomponujemy ciecz zmieniajacą 
kolory. Na koniec widzowie poznają wielką kolbę chemiczną oraz właściwości suchego 
lodu.



Cennik

60 min - 25 zł za 1 dziecko min.10 osób

 

                              Warsztaty naukowe
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