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PINIK NAUKOWY Z PLANETĄ ANUKA
   
Zapraszamy wszystkich badaczy i miłośników naukowych odkryć na kosmiczną przygodę 
podczas zajęć astronomicznych!
 
Nie będą to nudne malowanki, czy skakanie w kulkach lub puszczanie baniek mydlanych. Proponujemy 
zajęcia nietypowe, rozbudzające zainteresowania i ciekawość świata. Nie muszą Państwo wychodzić z 
przedszkola, przyjedziemy do Was. 
kosmosu w ciekawej formie. 
 
Pokazy w mobilnym planetarium
We wnętrzu na kopule sferycznego namiotu wyświetlany jest specjalnie przygotowany pokaz astronomiczny. 
Oferujemy duży wybór tematów. Wrażenia nieziemskie gwarantowa
 

 
 
 
 
 
Warsztaty astronomiczne 
To interaktywne zajęcia, w których dzieci aktywnie uczestniczą. Istnieje możliwość równoległego 
przeprowadzania jednego lub kilku tematów warsztatów. Poziom poszczególnych warsztatów dostosowany 
jest do wieku i możliwości odbiorców. 
kreatywnej formie. Olbrzymi wybór tematów!
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Pokazy w mobilnym planetarium 
We wnętrzu na kopule sferycznego namiotu wyświetlany jest specjalnie przygotowany pokaz astronomiczny. 
Oferujemy duży wybór tematów. Wrażenia nieziemskie gwarantowane! 

To interaktywne zajęcia, w których dzieci aktywnie uczestniczą. Istnieje możliwość równoległego 
przeprowadzania jednego lub kilku tematów warsztatów. Poziom poszczególnych warsztatów dostosowany 
jest do wieku i możliwości odbiorców. Astronomia dla dzieci pozwala odkrywać kosmos w zupełnie nowej, 
kreatywnej formie. Olbrzymi wybór tematów! 
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Zapraszamy wszystkich badaczy i miłośników naukowych odkryć na kosmiczną przygodę 

Nie będą to nudne malowanki, czy skakanie w kulkach lub puszczanie baniek mydlanych. Proponujemy 
zajęcia nietypowe, rozbudzające zainteresowania i ciekawość świata. Nie muszą Państwo wychodzić z 

onała okazja na poznanie tajemnic 

We wnętrzu na kopule sferycznego namiotu wyświetlany jest specjalnie przygotowany pokaz astronomiczny. 

To interaktywne zajęcia, w których dzieci aktywnie uczestniczą. Istnieje możliwość równoległego 
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Wirtualny pokaz stacji kosmicznej w goglach VR

 
 
Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy. Każdy uczestnik pikniku, przy 
użyciu zestawu do wyświetlania 
goglach VR będzie mógł obejrzeć 2 
wnętrze stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. Pokaz z całą 
pewnością dostarczy wszystkim niezapomnianych przeżyć i wrażeń.
PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJ

 
Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych tematów, pozostałe dostępne są na stronie  
www.planetarium.waw.pl. Można dowolnie łączyć tematy i formy oraz liczbę zajęć w ciągu jednego dnia. 
Czas pojedynczych zajęć jest do uzgodnienia, podczas pikników dobrze sprawdzają się zajęcia ok. 15
minutowe. Formę i zakres poszczególnych zajęć dostosujemy do możliwości danej gr
Zajęcia mogą odbywać się w sposób ciągły 
ilość czasu lub dla zorganizowanych grup, które przychodzą na określoną ilość czasu.
 
Pokazy w mobilnym planetarium dla dzieci
 

We wnętrzu na kopule sferycznego namiotu wyświetlany jest specjalnie przygotowany pokaz astronomiczny. 
Maksymalnie mieści się w nim 25 osób. Czas trwania ok. 30 lub ok. 45 minut.
Tematy seansów są zróżnicowane pod względem zakresu merytorycznego i formy, dzięki temu są 
dostosowane do poziomu poszczególnych klas i omawianego materiału. 
 
Szkolne warsztaty astronomiczne 
omawianych na lekcjach nauczania zintegrowanego i przyrody. Dzięki przyjazdowi mobilnego planeta
wszyscy uczniowie niewielkim kosztem, bez konieczności dezintegrowania pracy szkoły będą mieli okazję 
obejrzeć wartościowy, rozbudzający ciekawość seans astronomiczny i porozmawiać z prowadzącym zajęcia 
astronomem.Pokazy astronomiczne dla szkół
doświadczonych prowadzących.W repertuarze mamy kilkanaście seansów, dla widzów z każdej grupy 
wiekowej i stopnia zaawansowania. Na piknikach szczególnie polecamy następujące pokazy:
 

 "Gwiezdne opowieści" – podczas poka
widocznych na naszym niebie. Oczywiście obejrzymy także wszystkie planety, sprawdzimy fazę 
Księżyca oraz poznamy obiekty głębokiego nieba, widoczne jedynie przez bardzo duże teleskopy. 
Każdy przedszkolak biorący udział w seansie pozna konstelacje gwiezdne, planety i 
Warsztaty dla dzieci to nauka przez zabawę, która sprawi radość każdemu maluchowi.
Polecamy dzieciom od 3 roku, czas trwania do uzgodnienia, sugerujemy 15 
 

 “Gwiezdne opowieści św. Mikołaja”
m.in. Byka i Oriona – jedne z najpiękniejszych gwiazdozbiorów widocznych na naszym niebie. 
Oczywiście obejrzymy także wszystkie planety, sprawdzimy fazę Księżyca oraz poznamy obiekty 
głębokiego nieba, widoczne jedynie przez bardzo duże teleskopy. Ponadto przeniesiemy się w czasie 
– do 24 grudnia i sprawdzimy, która gwiazda, jako pierwsza zaświeci na niebie wskazując porę 

Wirtualny pokaz stacji kosmicznej w goglach VR 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy. Każdy uczestnik pikniku, przy 
użyciu zestawu do wyświetlania pokazów wirtualnej rzeczywistości w 
goglach VR będzie mógł obejrzeć 2 - 3 minutowy filmik pokazujący 
wnętrze stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. Pokaz z całą 
pewnością dostarczy wszystkim niezapomnianych przeżyć i wrażeń.
PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ ASTRONOMICZNYCH

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych tematów, pozostałe dostępne są na stronie  
Można dowolnie łączyć tematy i formy oraz liczbę zajęć w ciągu jednego dnia. 

Czas pojedynczych zajęć jest do uzgodnienia, podczas pikników dobrze sprawdzają się zajęcia ok. 15
minutowe. Formę i zakres poszczególnych zajęć dostosujemy do możliwości danej gr
Zajęcia mogą odbywać się w sposób ciągły – widzowie podchodzą w dowolnym momencie, na dowolną 
ilość czasu lub dla zorganizowanych grup, które przychodzą na określoną ilość czasu.

Pokazy w mobilnym planetarium dla dzieci 

kopule sferycznego namiotu wyświetlany jest specjalnie przygotowany pokaz astronomiczny. 
Maksymalnie mieści się w nim 25 osób. Czas trwania ok. 30 lub ok. 45 minut. 
Tematy seansów są zróżnicowane pod względem zakresu merytorycznego i formy, dzięki temu są 
dostosowane do poziomu poszczególnych klas i omawianego materiału.  

 będą ciekawym uzupełnieniem zagadnień z zakresu astronomii 
omawianych na lekcjach nauczania zintegrowanego i przyrody. Dzięki przyjazdowi mobilnego planeta
wszyscy uczniowie niewielkim kosztem, bez konieczności dezintegrowania pracy szkoły będą mieli okazję 
obejrzeć wartościowy, rozbudzający ciekawość seans astronomiczny i porozmawiać z prowadzącym zajęcia 

Pokazy astronomiczne dla szkół prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez 
doświadczonych prowadzących.W repertuarze mamy kilkanaście seansów, dla widzów z każdej grupy 
wiekowej i stopnia zaawansowania. Na piknikach szczególnie polecamy następujące pokazy:

podczas pokazu poznamy jedne z najpiękniejszych gwiazdozbiorów 
widocznych na naszym niebie. Oczywiście obejrzymy także wszystkie planety, sprawdzimy fazę 
Księżyca oraz poznamy obiekty głębokiego nieba, widoczne jedynie przez bardzo duże teleskopy. 

iorący udział w seansie pozna konstelacje gwiezdne, planety i 
to nauka przez zabawę, która sprawi radość każdemu maluchowi.

Polecamy dzieciom od 3 roku, czas trwania do uzgodnienia, sugerujemy 15 

i św. Mikołaja” – podczas pokazu poznamy gwiazdozbiory widoczne zimą 
jedne z najpiękniejszych gwiazdozbiorów widocznych na naszym niebie. 

Oczywiście obejrzymy także wszystkie planety, sprawdzimy fazę Księżyca oraz poznamy obiekty 
ębokiego nieba, widoczne jedynie przez bardzo duże teleskopy. Ponadto przeniesiemy się w czasie 
do 24 grudnia i sprawdzimy, która gwiazda, jako pierwsza zaświeci na niebie wskazując porę 

 www.planetarium.waw.pl 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy. Każdy uczestnik pikniku, przy 
pokazów wirtualnej rzeczywistości w 

3 minutowy filmik pokazujący 
wnętrze stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. Pokaz z całą 
pewnością dostarczy wszystkim niezapomnianych przeżyć i wrażeń. 
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Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych tematów, pozostałe dostępne są na stronie  
Można dowolnie łączyć tematy i formy oraz liczbę zajęć w ciągu jednego dnia. 

Czas pojedynczych zajęć jest do uzgodnienia, podczas pikników dobrze sprawdzają się zajęcia ok. 15-
minutowe. Formę i zakres poszczególnych zajęć dostosujemy do możliwości danej grupy wiekowej.  
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Tematy seansów są zróżnicowane pod względem zakresu merytorycznego i formy, dzięki temu są 

będą ciekawym uzupełnieniem zagadnień z zakresu astronomii 
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wszyscy uczniowie niewielkim kosztem, bez konieczności dezintegrowania pracy szkoły będą mieli okazję 
obejrzeć wartościowy, rozbudzający ciekawość seans astronomiczny i porozmawiać z prowadzącym zajęcia 

zone są w przyjaznej atmosferze przez 
doświadczonych prowadzących.W repertuarze mamy kilkanaście seansów, dla widzów z każdej grupy 
wiekowej i stopnia zaawansowania. Na piknikach szczególnie polecamy następujące pokazy: 

zu poznamy jedne z najpiękniejszych gwiazdozbiorów 
widocznych na naszym niebie. Oczywiście obejrzymy także wszystkie planety, sprawdzimy fazę 
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jedne z najpiękniejszych gwiazdozbiorów widocznych na naszym niebie. 
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wigilijnej wieczerzy. A przewodnikiem po świątecznym zimowym niebie
 

 „Wyprawa na Ziemię” - Ten film zachwyci wszystkich, którzy interesują się statkami kosmicznymi i 
bazami na obcych planetach, a także uwielbiają oglądać wybuchy wulkanu i interesują się 
dinozaurami.  Akcja filmu toczy się w przyszłośc
oglądamy z kosmosu i Księżyca. Na początku filmu zobaczymy wizję bazy księżycowej, która być 
może w przyszłości powstanie na naszym naturalnym satelicie. Potem cofniemy się w przeszłość 
naszej planety i zobaczymy jak Ziemia wyglądała podczas epoki lodowcowej, a nawet w czasach 
Szczególnie polecamy widzom od 6 do 12 lat, czas trwania 20 minut.

 
 „Drogowskazy na niebie” - 

można rozpoznać charakterystyczne gwiazdozbiory i najjaśniejsze gwiazdy, obejrzymy także galaktyki 
i mgławice, czyli obiekty głębokiego nieba, których nie można zobaczyć gołym okiem. Sprawdzimy w 
jakiej fazie będzie Księżyc i jakie planety widać na dzisiejszym niebie.
Polecamy wszystkim widzom od 8 roku. Czas trwania do uzgodnienia, sugerujemy 15 
 

 „Jest tam kto?” - Czy istnieje życie w Kosmosie? Czy znaleziono jego ślady poza Ziemią? W jaki 
sposób naukowcy szukają oznak życia?  Gdzie w Układzie Słonecznym  może
Czy Mars lub Wenus są takimi miejscami? Jakie warunki muszą spełniać obiekty aby mogło rozwinąć 
się na nich życie? A przede wszystkim czy istnieją kosmici i czy próbujemy się z nimi skontaktować? 
Podczas seansu poznamy odpowiedzi n
istnienia życia poza nasza planetą.

 “Kosmiczna podróż” – o tym, czym można polecieć w kosmos, do czego służy kombinezon 
kosmiczny, gdzie ludzie już byli i dokąd planują polecieć w najbliższym czasie. Ale również 
zobaczymy Księżyc, planety, mgławice i galaktykę. Przewodnikiem po kosmosie będzie Roborynio 
śmieszny robocik pokładowy. Maluchy przeniosą się w kosmiczną podróż w mobilnym 
Pokaz dla dzieci to niezapomniane przeżycie, które będą wspominać przez długi czas!

 
 “Dzieci gwiazd“, czyli wszystko o gwiazdach. Zabawny Słonik  i Słoninka 

dziewczynka opowiedzą, czym są gwiazdy, dlaczego świecą, jak wyglądają z bliska, gdzie się rodzą i 
jak umierają, a także o tym jak powstają i co wspólnego ze Słońcem mają zorze polarne. Ponadto 
dowiemy się, czym są mgławice i galaktyki  i dla
Planetarium i zajęcia dla dzieci 
podróż. 

 
 „Rodzina Słońca” – wszystko o naszej gwieździe oraz planetach i mniejszych skałach i bryłach lodu, 

które krążą wokół niej. Ale także o innych gwiazdach: czy są podobne do Słońca, czy krążą wokół 
nich planety, na których rozwinęło się życie i dlaczego gwiazdy mają różne kolory. A to wszystko 
podczas jednego seansu w naszym 
zjawisk związanych z kosmosem i rozwinąć zainteresowania.

 

wigilijnej wieczerzy. A przewodnikiem po świątecznym zimowym niebie będzie św. Mikołaj.

Ten film zachwyci wszystkich, którzy interesują się statkami kosmicznymi i 
bazami na obcych planetach, a także uwielbiają oglądać wybuchy wulkanu i interesują się 
dinozaurami.  Akcja filmu toczy się w przyszłości, w 2081r. podczas zaćmienia Słońca, które 
oglądamy z kosmosu i Księżyca. Na początku filmu zobaczymy wizję bazy księżycowej, która być 
może w przyszłości powstanie na naszym naturalnym satelicie. Potem cofniemy się w przeszłość 

jak Ziemia wyglądała podczas epoki lodowcowej, a nawet w czasach 
Szczególnie polecamy widzom od 6 do 12 lat, czas trwania 20 minut. 

 obejrzymy aktualne nocne niebo, dowiemy się jak w prosty sposób 
charakterystyczne gwiazdozbiory i najjaśniejsze gwiazdy, obejrzymy także galaktyki 

i mgławice, czyli obiekty głębokiego nieba, których nie można zobaczyć gołym okiem. Sprawdzimy w 
jakiej fazie będzie Księżyc i jakie planety widać na dzisiejszym niebie. 

ecamy wszystkim widzom od 8 roku. Czas trwania do uzgodnienia, sugerujemy 15 

Czy istnieje życie w Kosmosie? Czy znaleziono jego ślady poza Ziemią? W jaki 
sposób naukowcy szukają oznak życia?  Gdzie w Układzie Słonecznym  może
Czy Mars lub Wenus są takimi miejscami? Jakie warunki muszą spełniać obiekty aby mogło rozwinąć 
się na nich życie? A przede wszystkim czy istnieją kosmici i czy próbujemy się z nimi skontaktować? 
Podczas seansu poznamy odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych związanych z zagadnieniem 
istnienia życia poza nasza planetą. 

o tym, czym można polecieć w kosmos, do czego służy kombinezon 
kosmiczny, gdzie ludzie już byli i dokąd planują polecieć w najbliższym czasie. Ale również 
zobaczymy Księżyc, planety, mgławice i galaktykę. Przewodnikiem po kosmosie będzie Roborynio 

ieszny robocik pokładowy. Maluchy przeniosą się w kosmiczną podróż w mobilnym 
to niezapomniane przeżycie, które będą wspominać przez długi czas!

czyli wszystko o gwiazdach. Zabawny Słonik  i Słoninka 
dziewczynka opowiedzą, czym są gwiazdy, dlaczego świecą, jak wyglądają z bliska, gdzie się rodzą i 
jak umierają, a także o tym jak powstają i co wspólnego ze Słońcem mają zorze polarne. Ponadto 
dowiemy się, czym są mgławice i galaktyki  i dlaczego wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. 
Planetarium i zajęcia dla dzieci pomogą zgłębić tajniki kosmosu i wyruszyć w międzygwiezdną 

wszystko o naszej gwieździe oraz planetach i mniejszych skałach i bryłach lodu, 
niej. Ale także o innych gwiazdach: czy są podobne do Słońca, czy krążą wokół 

nich planety, na których rozwinęło się życie i dlaczego gwiazdy mają różne kolory. A to wszystko 
podczas jednego seansu w naszym planetarium. Warsztaty dla dzieci 
zjawisk związanych z kosmosem i rozwinąć zainteresowania. 

 www.planetarium.waw.pl 

będzie św. Mikołaj. 

Ten film zachwyci wszystkich, którzy interesują się statkami kosmicznymi i 
bazami na obcych planetach, a także uwielbiają oglądać wybuchy wulkanu i interesują się 

i, w 2081r. podczas zaćmienia Słońca, które 
oglądamy z kosmosu i Księżyca. Na początku filmu zobaczymy wizję bazy księżycowej, która być 
może w przyszłości powstanie na naszym naturalnym satelicie. Potem cofniemy się w przeszłość 

jak Ziemia wyglądała podczas epoki lodowcowej, a nawet w czasach 

obejrzymy aktualne nocne niebo, dowiemy się jak w prosty sposób 
charakterystyczne gwiazdozbiory i najjaśniejsze gwiazdy, obejrzymy także galaktyki 

i mgławice, czyli obiekty głębokiego nieba, których nie można zobaczyć gołym okiem. Sprawdzimy w 

ecamy wszystkim widzom od 8 roku. Czas trwania do uzgodnienia, sugerujemy 15 – 20 minut. 

Czy istnieje życie w Kosmosie? Czy znaleziono jego ślady poza Ziemią? W jaki 
sposób naukowcy szukają oznak życia?  Gdzie w Układzie Słonecznym  możemy spodziewać się życia? 
Czy Mars lub Wenus są takimi miejscami? Jakie warunki muszą spełniać obiekty aby mogło rozwinąć 
się na nich życie? A przede wszystkim czy istnieją kosmici i czy próbujemy się z nimi skontaktować? 

a te pytania oraz wiele innych związanych z zagadnieniem 

o tym, czym można polecieć w kosmos, do czego służy kombinezon 
kosmiczny, gdzie ludzie już byli i dokąd planują polecieć w najbliższym czasie. Ale również 
zobaczymy Księżyc, planety, mgławice i galaktykę. Przewodnikiem po kosmosie będzie Roborynio –  

ieszny robocik pokładowy. Maluchy przeniosą się w kosmiczną podróż w mobilnym planetarium. 
to niezapomniane przeżycie, które będą wspominać przez długi czas! 

czyli wszystko o gwiazdach. Zabawny Słonik  i Słoninka – gwiezdny chłopiec i 
dziewczynka opowiedzą, czym są gwiazdy, dlaczego świecą, jak wyglądają z bliska, gdzie się rodzą i 
jak umierają, a także o tym jak powstają i co wspólnego ze Słońcem mają zorze polarne. Ponadto 

czego wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. 
pomogą zgłębić tajniki kosmosu i wyruszyć w międzygwiezdną 

wszystko o naszej gwieździe oraz planetach i mniejszych skałach i bryłach lodu, 
niej. Ale także o innych gwiazdach: czy są podobne do Słońca, czy krążą wokół 

nich planety, na których rozwinęło się życie i dlaczego gwiazdy mają różne kolory. A to wszystko 
 pomogą zrozumieć wiele 
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 „Podglądamy Kosmos”, czyli co nieco o teleskopach, łazikach, sondach kosmicznych  i innych 
przyrządach, którymi astronomowie badają odległe gwiazdy, planety, galaktyki i mgławice. Bardzo 
trudne i skomplikowane urządzenia przedstawione w łatwy, zabawny i zrozumiały sposób. 

 
 „Byk z Jednorożcem tańczą z Zającem”,

dla dzieci. Zobaczą jak gwiazdozbiory i widok nieba zmieniają się w ciągu nocy i roku oraz dowiedzą 
się, jakie gwiazdozbiory są widoczne aktualnie. Sprawdzą ile jest gwiazdozbiorów zodiakalnych i 
dowiedzą się, co je wyróżnia oraz kiedy nasz znak zodiaku jest widoczn
zakończenie seansu pod kopułą planetarium przeniesiemy się na półkulę południową i obejrzymy, 
jakie gwiazdozbiory są tam widoczne. 

 
 „Nasze niebo” – typowy, planetarny pokaz o tym co widać na niebie. Obejrzymy fazy Księżyca i 

planety Układu Słonecznego, kometę i deszcz meteorów oraz Drogę Mleczną. Nauczymy się 
rozpoznawać najjaśniejsze gwiazdy i charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdozbiory, poznamy 
Zobaczymy jak nasze niebo zmienia się w ciągu nocy i roku.

 
 „Powrót na Księżyc”  - podczas seansu w mobilnym 

naturalnego satelitę Ziemi, przyjrzą się jego powierzchni i parametrom fizycznym, poznają zjawiska 
związane z jego obiegiem wokół naszej planety, zobaczą jak przebiegały niektóre misje ksi
jaką wiedzę przyniosły o najbliższym kosmicznym towarzyszu Ziemi. Szczególną uwagę poświęcimy 
ostatniej załogowej misji na Srebrny Glob oraz planom i możliwościom ponownego podboju, a 
nawet zasiedlenia Księżyca. Seans polecamy także uczniom stars

 
 „Lecimy w Kosmos” – wszystko o statkach, lotach kosmicznych i życiu w przestrzeni kosmicznej. 

Dzieci dowiedzą się m.in., dlaczego rakieta leci w kosmos i jak przebiega lot. Ponadto, wcielą się w 
rolę astronauty, który chodzi po Księżycu i napra
zabawy, ale także sporą dawkę wiedzy o podboju kosmosu.

 
 „Dwa małe kawałki szkła”  - Film przedstawia historię rozwoju astronomii i technik obserwacyjnych 

- od pierwszej lunety, którą Galileusz obserwował księ
Wenus, aż po Kosmiczny Teleskop Hubble'a.  Dowiemy się jak działają teleskopy i jak  największe 
obserwatoria badają obiekty i zjawiska odległe o miliardy lat świetlnych. Poznamy także pytania i 
zagadki kosmosu, które wciąż czekają na swoją odpowiedź. Film zostanie poprzedzony 
prowadzonym na żywo pokazem aktualnego nieba.

 “O obrotach sfer niebieskich”
nocnego nieba, oraz ruch pozorny gwiazd na niebie w zależnoś
poznajemy astronomiczne i geofizyczne konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. 
Wyjaśnimy pojęcia ekliptyka, Zodiak, znaki zodiaku, punkt Barana. Na rozgwieżdżonym niebie 
obejrzymy charakterystyczne dla danej p
rozpoznawać niektóre z nich, poznamy ciekawe obiekty głębokiego nieba. Poznamy mechanizm 

czyli co nieco o teleskopach, łazikach, sondach kosmicznych  i innych 
przyrządach, którymi astronomowie badają odległe gwiazdy, planety, galaktyki i mgławice. Bardzo 
rudne i skomplikowane urządzenia przedstawione w łatwy, zabawny i zrozumiały sposób. 

„Byk z Jednorożcem tańczą z Zającem”, czyli wszystko o gwiazdozbiorach w naszym 
. Zobaczą jak gwiazdozbiory i widok nieba zmieniają się w ciągu nocy i roku oraz dowiedzą 

się, jakie gwiazdozbiory są widoczne aktualnie. Sprawdzą ile jest gwiazdozbiorów zodiakalnych i 
dowiedzą się, co je wyróżnia oraz kiedy nasz znak zodiaku jest widoczn
zakończenie seansu pod kopułą planetarium przeniesiemy się na półkulę południową i obejrzymy, 
jakie gwiazdozbiory są tam widoczne.  

typowy, planetarny pokaz o tym co widać na niebie. Obejrzymy fazy Księżyca i 
Układu Słonecznego, kometę i deszcz meteorów oraz Drogę Mleczną. Nauczymy się 

rozpoznawać najjaśniejsze gwiazdy i charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdozbiory, poznamy 
Zobaczymy jak nasze niebo zmienia się w ciągu nocy i roku. 

podczas seansu w mobilnym planetarium w szkole
naturalnego satelitę Ziemi, przyjrzą się jego powierzchni i parametrom fizycznym, poznają zjawiska 
związane z jego obiegiem wokół naszej planety, zobaczą jak przebiegały niektóre misje ksi
jaką wiedzę przyniosły o najbliższym kosmicznym towarzyszu Ziemi. Szczególną uwagę poświęcimy 
ostatniej załogowej misji na Srebrny Glob oraz planom i możliwościom ponownego podboju, a 
nawet zasiedlenia Księżyca. Seans polecamy także uczniom starszych klas.

wszystko o statkach, lotach kosmicznych i życiu w przestrzeni kosmicznej. 
Dzieci dowiedzą się m.in., dlaczego rakieta leci w kosmos i jak przebiega lot. Ponadto, wcielą się w 
rolę astronauty, który chodzi po Księżycu i naprawia statek kosmiczny. Warsztaty dostarczą dużo 
zabawy, ale także sporą dawkę wiedzy o podboju kosmosu. 

Film przedstawia historię rozwoju astronomii i technik obserwacyjnych 
od pierwszej lunety, którą Galileusz obserwował księżyce Jowisza, pierścienie Saturna i fazy 

Wenus, aż po Kosmiczny Teleskop Hubble'a.  Dowiemy się jak działają teleskopy i jak  największe 
obserwatoria badają obiekty i zjawiska odległe o miliardy lat świetlnych. Poznamy także pytania i 

e wciąż czekają na swoją odpowiedź. Film zostanie poprzedzony 
prowadzonym na żywo pokazem aktualnego nieba. 

“O obrotach sfer niebieskich” – Podczas pokazu poznajemy dobowe i roczne zmiany wyglądu 
nocnego nieba, oraz ruch pozorny gwiazd na niebie w zależności od szerokości geograficznej, czyli 
poznajemy astronomiczne i geofizyczne konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. 
Wyjaśnimy pojęcia ekliptyka, Zodiak, znaki zodiaku, punkt Barana. Na rozgwieżdżonym niebie 
obejrzymy charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdy i gwiazdozbiory, nauczymy się 
rozpoznawać niektóre z nich, poznamy ciekawe obiekty głębokiego nieba. Poznamy mechanizm 

 www.planetarium.waw.pl 

czyli co nieco o teleskopach, łazikach, sondach kosmicznych  i innych 
przyrządach, którymi astronomowie badają odległe gwiazdy, planety, galaktyki i mgławice. Bardzo 
rudne i skomplikowane urządzenia przedstawione w łatwy, zabawny i zrozumiały sposób.  

czyli wszystko o gwiazdozbiorach w naszym planetarium 
. Zobaczą jak gwiazdozbiory i widok nieba zmieniają się w ciągu nocy i roku oraz dowiedzą 

się, jakie gwiazdozbiory są widoczne aktualnie. Sprawdzą ile jest gwiazdozbiorów zodiakalnych i 
dowiedzą się, co je wyróżnia oraz kiedy nasz znak zodiaku jest widoczny na nocnym niebie. Na 
zakończenie seansu pod kopułą planetarium przeniesiemy się na półkulę południową i obejrzymy, 

typowy, planetarny pokaz o tym co widać na niebie. Obejrzymy fazy Księżyca i 
Układu Słonecznego, kometę i deszcz meteorów oraz Drogę Mleczną. Nauczymy się 

rozpoznawać najjaśniejsze gwiazdy i charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdozbiory, poznamy 

planetarium w szkole uczniowie poznają 
naturalnego satelitę Ziemi, przyjrzą się jego powierzchni i parametrom fizycznym, poznają zjawiska 
związane z jego obiegiem wokół naszej planety, zobaczą jak przebiegały niektóre misje księżycowe i 
jaką wiedzę przyniosły o najbliższym kosmicznym towarzyszu Ziemi. Szczególną uwagę poświęcimy 
ostatniej załogowej misji na Srebrny Glob oraz planom i możliwościom ponownego podboju, a 

zych klas. 

wszystko o statkach, lotach kosmicznych i życiu w przestrzeni kosmicznej. 
Dzieci dowiedzą się m.in., dlaczego rakieta leci w kosmos i jak przebiega lot. Ponadto, wcielą się w 

wia statek kosmiczny. Warsztaty dostarczą dużo 

Film przedstawia historię rozwoju astronomii i technik obserwacyjnych 
życe Jowisza, pierścienie Saturna i fazy 

Wenus, aż po Kosmiczny Teleskop Hubble'a.  Dowiemy się jak działają teleskopy i jak  największe 
obserwatoria badają obiekty i zjawiska odległe o miliardy lat świetlnych. Poznamy także pytania i 

e wciąż czekają na swoją odpowiedź. Film zostanie poprzedzony 

Podczas pokazu poznajemy dobowe i roczne zmiany wyglądu 
ci od szerokości geograficznej, czyli 

poznajemy astronomiczne i geofizyczne konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. 
Wyjaśnimy pojęcia ekliptyka, Zodiak, znaki zodiaku, punkt Barana. Na rozgwieżdżonym niebie 

ory roku gwiazdy i gwiazdozbiory, nauczymy się 
rozpoznawać niektóre z nich, poznamy ciekawe obiekty głębokiego nieba. Poznamy mechanizm 
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powstawania faz Księżyca oraz zaćmień. Omówimy układ geo
Słonecznego i ich ruch. 

 
 “Życie gwiazd” – Oglądając obiekty aktualnego nieba poznajemy ewolucję gwiazd o różnych masach 

od momentu formowania w mgławicach aż po często gwałtowny ostatni etap życia gwiazdy. Podczas 
pokazu poznamy takie obiekty jak: czerwone olbrzymy i nadolbrzymy,
pulsary oraz białe karły. Szczególnie przyjrzymy się Słońcu, dowiemy się jaką jest gwiazdą w 
porównaniu z innymi oraz jaki los czeka naszą gwiazdę i Ziemię za miliony i miliardy lat. Poznamy 
także najbardziej charakterystyczne gw

 
 “Nasze nocne niebo” – Podczas seansu oglądamy aktualne niebo, poznajemy najbardziej 

charakterystyczne gwiazdozbiory i Najjaśniejsze gwiazdy. Poznajemy także inne obiekty widoczne po 
zachodzie Słońca: planety, najbardz
proponujemy jako uzupełnienie filmów „Dwa małe kawałki szkła” i „Ku krańcom Wszechświata.
 

 “Ku krańcom Wszechświata”
okołoziemskiej ponad 20 lat temu przez NASA, wie chyba każdy. Ale nie wszyscy słyszeli, że od kilku 
lat pracują także teleskopy zbudowane i wystrzelone w kosmos przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Film omawia dwa urządzenia 
powstawania gwiazd i galaktyk. Poznajemy przy tym życie gwiazd od ich kolebki, aż po, często 
gwałtowną śmierć. Podczas filmu dowiadujemy się także m. in. czym j
elektromagnetyczne i w jakich jego zakresach można obserwować otaczający nas Wszechświat.

 
Standardowa liczba widzów podczas seansu wynosi do 15 osób. 
W sytuacji obowiązywania obostrzeń sanitarnych, liczba widzów 
może zostać ograniczona do 6 – 7 osób. 
 
Prosimy o zapewnienie: 

• miejsca w pomieszczeniu lub namiocie o minimalnych wymiarach 
6 x 6 m i  wysokości ok. 3 m; 

 
• podłogi, łatwej do dezynfekcji, na której będą siedzieli widzowie. 

Planetarium nie ma swojej podłogi. 
materace sportowe. 

• dostęp do prądu – 1 standardowe gniazdko 230V.
 
Za dodatkową opłatą możemy sami zapewnić namiot z podłogą.
 
 
 

Obserwacje Słońca i nocnego nieba przez teleskop
 

Przez teleskop słoneczny typu Coronado oraz refraktor z filtrem słonecznym przy 
będzie można zobaczyć plamy na Słońcu i olbrzymie wyrzuty materii, czyli protuberancje. Przy 
zachmurzonym niebie widzowie zamiast Słońca obejrzą przez teleskop oddalony przedmiot lub element 
architektoniczny oraz dowiedzą się jak działa 
 
Ciekawym uzupełnieniem obserwacji Słońca przez teleskopy będzie stanowisko warsztatowe, na którym 

powstawania faz Księżyca oraz zaćmień. Omówimy układ geo- i heliocentryczny oraz obiekty Układu 

Oglądając obiekty aktualnego nieba poznajemy ewolucję gwiazd o różnych masach 
od momentu formowania w mgławicach aż po często gwałtowny ostatni etap życia gwiazdy. Podczas 
pokazu poznamy takie obiekty jak: czerwone olbrzymy i nadolbrzymy, supernowe, czarne dziury, 
pulsary oraz białe karły. Szczególnie przyjrzymy się Słońcu, dowiemy się jaką jest gwiazdą w 
porównaniu z innymi oraz jaki los czeka naszą gwiazdę i Ziemię za miliony i miliardy lat. Poznamy 
także najbardziej charakterystyczne gwiazdozbiory i najjaśniejsze gwiazdy. 

Podczas seansu oglądamy aktualne niebo, poznajemy najbardziej 
charakterystyczne gwiazdozbiory i Najjaśniejsze gwiazdy. Poznajemy także inne obiekty widoczne po 
zachodzie Słońca: planety, najbardziej znane mgławice i odległe galaktyki. Projekcję seansu 
proponujemy jako uzupełnienie filmów „Dwa małe kawałki szkła” i „Ku krańcom Wszechświata.

“Ku krańcom Wszechświata” – O Kosmicznym Teleskopie Hubble’a umieszczonym na orbicie 
okołoziemskiej ponad 20 lat temu przez NASA, wie chyba każdy. Ale nie wszyscy słyszeli, że od kilku 
lat pracują także teleskopy zbudowane i wystrzelone w kosmos przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Film omawia dwa urządzenia – Herschel i Planck, których zadaniem jest m. in. zbadanie procesów 
powstawania gwiazd i galaktyk. Poznajemy przy tym życie gwiazd od ich kolebki, aż po, często 
gwałtowną śmierć. Podczas filmu dowiadujemy się także m. in. czym j
elektromagnetyczne i w jakich jego zakresach można obserwować otaczający nas Wszechświat.

Standardowa liczba widzów podczas seansu wynosi do 15 osób. 
W sytuacji obowiązywania obostrzeń sanitarnych, liczba widzów 

 

miejsca w pomieszczeniu lub namiocie o minimalnych wymiarach 

podłogi, łatwej do dezynfekcji, na której będą siedzieli widzowie. 
Planetarium nie ma swojej podłogi. Najlepiej sprawdzają się 

1 standardowe gniazdko 230V. 

Za dodatkową opłatą możemy sami zapewnić namiot z podłogą. 

Obserwacje Słońca i nocnego nieba przez teleskop 

Przez teleskop słoneczny typu Coronado oraz refraktor z filtrem słonecznym przy 
będzie można zobaczyć plamy na Słońcu i olbrzymie wyrzuty materii, czyli protuberancje. Przy 
zachmurzonym niebie widzowie zamiast Słońca obejrzą przez teleskop oddalony przedmiot lub element 
architektoniczny oraz dowiedzą się jak działa ten przyrząd. 

Ciekawym uzupełnieniem obserwacji Słońca przez teleskopy będzie stanowisko warsztatowe, na którym 

 www.planetarium.waw.pl 

i heliocentryczny oraz obiekty Układu 

Oglądając obiekty aktualnego nieba poznajemy ewolucję gwiazd o różnych masach 
od momentu formowania w mgławicach aż po często gwałtowny ostatni etap życia gwiazdy. Podczas 

supernowe, czarne dziury, 
pulsary oraz białe karły. Szczególnie przyjrzymy się Słońcu, dowiemy się jaką jest gwiazdą w 
porównaniu z innymi oraz jaki los czeka naszą gwiazdę i Ziemię za miliony i miliardy lat. Poznamy 

 

Podczas seansu oglądamy aktualne niebo, poznajemy najbardziej 
charakterystyczne gwiazdozbiory i Najjaśniejsze gwiazdy. Poznajemy także inne obiekty widoczne po 

iej znane mgławice i odległe galaktyki. Projekcję seansu 
proponujemy jako uzupełnienie filmów „Dwa małe kawałki szkła” i „Ku krańcom Wszechświata. 

O Kosmicznym Teleskopie Hubble’a umieszczonym na orbicie 
okołoziemskiej ponad 20 lat temu przez NASA, wie chyba każdy. Ale nie wszyscy słyszeli, że od kilku 
lat pracują także teleskopy zbudowane i wystrzelone w kosmos przez Europejską Agencję Kosmiczną. 

Herschel i Planck, których zadaniem jest m. in. zbadanie procesów 
powstawania gwiazd i galaktyk. Poznajemy przy tym życie gwiazd od ich kolebki, aż po, często 
gwałtowną śmierć. Podczas filmu dowiadujemy się także m. in. czym jest widmo 
elektromagnetyczne i w jakich jego zakresach można obserwować otaczający nas Wszechświat. 

Przez teleskop słoneczny typu Coronado oraz refraktor z filtrem słonecznym przy bezchmurnym niebie 
będzie można zobaczyć plamy na Słońcu i olbrzymie wyrzuty materii, czyli protuberancje. Przy 
zachmurzonym niebie widzowie zamiast Słońca obejrzą przez teleskop oddalony przedmiot lub element 

Ciekawym uzupełnieniem obserwacji Słońca przez teleskopy będzie stanowisko warsztatowe, na którym 
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każdy uczestnik pikniku będzie mógł samodzielnie wykonać filtr do bezpiecznego oglądania naszej gwiazdy, 
co będzie oryginalną, a jednocześnie p
 
Warsztaty astronomiczne 
 

Warsztaty to forma zajęć, w których widzowie aktywnie uczestniczą wykonując eksperymenty lub proste 
przyrządy. Uczestnicy do stanowiska warsztatowego podchodzą w sposób swobodny, w dowolnym 
momencie, na dowolną ilość czasu. Warsztaty astronomiczne dla młodzieży
salach w interaktywny sposób. Czas trwania ok. 45 minut. Istnieje możliwość równoległego 
przeprowadzania jednego lub kilku tematów warsztatów dla większej liczby klas
planetarium dla szkół ponadpodstawowych
polecamy poniższe tematy warsztatów:
 

 „Jaki to gwiazdozbiór?” - jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są najciekawsze i jak z 
wyglądają  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to główne zagadnienia, które można poznać  podczas 
tych warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany 
najpiękniejszy gwiazdozbiór, w którym błyszczące koraliki zastąpią

 „Jak działa teleskop?” - eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki którym będzie 
można poznać podstawy optyki, m.in. zasadę działania teleskopów. Będzie można także dowiedzieć 
się jaki teleskop najlepiej wybrać dla s
mogli samodzielnie wykonać prosty przyrząd optyczny, np. filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, 
który będzie można wziąć ze sobą jako pamiątkę. 

 „Kuchnia kometarna” - człowieka zbliżającego się do 
zobaczyć można tylko na filmie SF.  Podczas naszego pokazu 
widzowie na żywo zobaczą jak z suchego lodu i kilku innych 
kuchennych produktów tworzy się kometa i jej warkocz. A 
nawet będą mogli dotknąć tej prawie prawdziwej komety, 
która tylko wielkością różni się od tych, które czasem widać 
na niebie. Nie zabraknie także bardzo widowiskowych i 
ciekawych eksperymentów z suchym lodem.

 
 „Warsztaty rakietowe” - wszystko o rakietach i lotach kosmicznych. Podczas warsztatu zobaczymy 

model rakiety Saturn V, Zobaczymy jak jest zbudowana, poznamy fazy loty kosmicznego i jak 
przebiegał lot astronautów na Księżyc. Uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę astronautów, którzy 
naprawiają statek kosmiczny, przekonają się, że wcale nie jest to proste. Przede wszystkim 
będą mogli zrobić swoją własną rakietę z plastikowej butelki, a następnie wystrzelić ją z bezpiecznej 
pneumatycznej wyrzutni. Dużo emocji i świetna zabawa gwarantowane.
 

 „Układ Słoneczny” -  podczas warsztatów uczniowie wspólnie wykonają model Układu Słonecznego, 
dowiedzą się jakie obiekty go tworzą, poznają najbardziej charakterystyczne parametry fizyczne 
poszczególnych planet. Po tych warsztatach nikt nie będzie miał wątpliwości czym róż
od gwiazdy i planetoidy i jakie cechy Plutona zadecydowały o jego wykluczeniu z grupy planet.
 

 „Lecimy w Kosmos” - interaktywne zajęcia poświęcone technice i fazom lotów kosmicznych, historii 
podboju Kosmosu oraz dotychczasowym i przyszłym c

każdy uczestnik pikniku będzie mógł samodzielnie wykonać filtr do bezpiecznego oglądania naszej gwiazdy, 
co będzie oryginalną, a jednocześnie przydatną pamiątką z pikniku. 

Warsztaty to forma zajęć, w których widzowie aktywnie uczestniczą wykonując eksperymenty lub proste 
przyrządy. Uczestnicy do stanowiska warsztatowego podchodzą w sposób swobodny, w dowolnym 

Warsztaty astronomiczne dla młodzieży i dzieci są przeprowadzane w 
salach w interaktywny sposób. Czas trwania ok. 45 minut. Istnieje możliwość równoległego 
przeprowadzania jednego lub kilku tematów warsztatów dla większej liczby klas
planetarium dla szkół ponadpodstawowych i dzieci oferuje poniższe tematy warsztatów.
polecamy poniższe tematy warsztatów:  

jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są najciekawsze i jak z 
wyglądają  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to główne zagadnienia, które można poznać  podczas 
tych warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany 
najpiękniejszy gwiazdozbiór, w którym błyszczące koraliki zastąpią najjaśniejsze gwiazdy.

eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki którym będzie 
można poznać podstawy optyki, m.in. zasadę działania teleskopów. Będzie można także dowiedzieć 
się jaki teleskop najlepiej wybrać dla siebie i jakie obiekty można nim zaobserwować. Chętni będą 
mogli samodzielnie wykonać prosty przyrząd optyczny, np. filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, 
który będzie można wziąć ze sobą jako pamiątkę.  

człowieka zbliżającego się do komety 
zobaczyć można tylko na filmie SF.  Podczas naszego pokazu 
widzowie na żywo zobaczą jak z suchego lodu i kilku innych 
kuchennych produktów tworzy się kometa i jej warkocz. A 
nawet będą mogli dotknąć tej prawie prawdziwej komety, 

ią różni się od tych, które czasem widać 
Nie zabraknie także bardzo widowiskowych i 

ciekawych eksperymentów z suchym lodem. 

wszystko o rakietach i lotach kosmicznych. Podczas warsztatu zobaczymy 
obaczymy jak jest zbudowana, poznamy fazy loty kosmicznego i jak 

przebiegał lot astronautów na Księżyc. Uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę astronautów, którzy 
naprawiają statek kosmiczny, przekonają się, że wcale nie jest to proste. Przede wszystkim 
będą mogli zrobić swoją własną rakietę z plastikowej butelki, a następnie wystrzelić ją z bezpiecznej 
pneumatycznej wyrzutni. Dużo emocji i świetna zabawa gwarantowane. 

podczas warsztatów uczniowie wspólnie wykonają model Układu Słonecznego, 
dowiedzą się jakie obiekty go tworzą, poznają najbardziej charakterystyczne parametry fizyczne 
poszczególnych planet. Po tych warsztatach nikt nie będzie miał wątpliwości czym róż
od gwiazdy i planetoidy i jakie cechy Plutona zadecydowały o jego wykluczeniu z grupy planet.

interaktywne zajęcia poświęcone technice i fazom lotów kosmicznych, historii 
podboju Kosmosu oraz dotychczasowym i przyszłym celom misji kosmicznych. Podczas zajęć 

 www.planetarium.waw.pl 

każdy uczestnik pikniku będzie mógł samodzielnie wykonać filtr do bezpiecznego oglądania naszej gwiazdy, 

Warsztaty to forma zajęć, w których widzowie aktywnie uczestniczą wykonując eksperymenty lub proste 
przyrządy. Uczestnicy do stanowiska warsztatowego podchodzą w sposób swobodny, w dowolnym 

i dzieci są przeprowadzane w 
salach w interaktywny sposób. Czas trwania ok. 45 minut. Istnieje możliwość równoległego 
przeprowadzania jednego lub kilku tematów warsztatów dla większej liczby klas równocześnie. Mobilne 

i dzieci oferuje poniższe tematy warsztatów. Szczególnie 

jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są najciekawsze i jak z bliska 
wyglądają  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to główne zagadnienia, które można poznać  podczas 
tych warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany 

najjaśniejsze gwiazdy. 

eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki którym będzie 
można poznać podstawy optyki, m.in. zasadę działania teleskopów. Będzie można także dowiedzieć 

iebie i jakie obiekty można nim zaobserwować. Chętni będą 
mogli samodzielnie wykonać prosty przyrząd optyczny, np. filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, 

wszystko o rakietach i lotach kosmicznych. Podczas warsztatu zobaczymy 
obaczymy jak jest zbudowana, poznamy fazy loty kosmicznego i jak 

przebiegał lot astronautów na Księżyc. Uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę astronautów, którzy 
naprawiają statek kosmiczny, przekonają się, że wcale nie jest to proste. Przede wszystkim jednak 
będą mogli zrobić swoją własną rakietę z plastikowej butelki, a następnie wystrzelić ją z bezpiecznej 

podczas warsztatów uczniowie wspólnie wykonają model Układu Słonecznego, 
dowiedzą się jakie obiekty go tworzą, poznają najbardziej charakterystyczne parametry fizyczne 
poszczególnych planet. Po tych warsztatach nikt nie będzie miał wątpliwości czym różni się planeta 
od gwiazdy i planetoidy i jakie cechy Plutona zadecydowały o jego wykluczeniu z grupy planet. 

interaktywne zajęcia poświęcone technice i fazom lotów kosmicznych, historii 
elom misji kosmicznych. Podczas zajęć 
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uczniowie będą uczestniczyli w różnorodnych formach aktywności: pogadanka, prezentacja 
multimedialna, budowanie modelu rakiety, wcielanie się w rolę astronauty podczas konkursu. 
Każdy uczestnik zajęć otrzyma drobny upo
 

 „Ewolucja gwiazd” - ta groźna i poważnie brzmiąca nazwa będzie tematem kreatywnych zabaw 
artystycznych i ruchowych, podczas których dzieci m.in.. będą odtwarzały Wielki Wybuch 
autorska zabawa ruchowa. Dzięki niej w łatwy i zabawny sposób przed
Wszechświat, jak tworzyły się gwiazdy i galaktyki, a także Układ Słoneczny. Podczas warsztatów 
dzieci w grupach wykonają prace plastyczne przedstawiające wybrane typy obiektów głębokiego 
nieba, jak mgławice i gwiazdy na różnych
odpowiedniej kolejności tworząc cykl życia gwiazd od narodzin do śmierci.
 

 “Mapka nieba” – każdy uczestnik warsztatów samodzielnie wykona obrotową mapkę nieba, czyli 
przyrząd, który ułatwia rozpoznawanie aktualnie widocznych gwiazd i gwiazdozbiorów, dowie się, 
do czego służy i jak się nią posługiwać. Ponadto uczniowie dowiedzą się wielu cieka
informacji o gwiazdozbiorach oraz wezmą udział w quizie z ich znajomości.

 
 “Małe ciała Układu Słonecznego” 

rodziny Słońca, czyli kometom i meteoroidom. Podczas warsztatów osoba prowadz
który budową, strukturą i wyglądem odpowiada rzeczywistym kometom, które krążąc wokół Słońca 
czasem pojawiają się na naszym niebie. Oprócz komety uczniowie będą mieli do dyspozycji 
meteoryty, czyli prawdziwe kamienie z kosmosu, które pows
co Ziemia oraz dowiedzą się jak można je odróżnić od kamieni ziemskich.

 
 “Teleskop bez tajemnic” – 

budowy i zasady działania teleskopów, sposobom bezpieczne
elementom iluzji optycznej. Zajęcia połączone będą z obserwacjami Słońca 
użyciem specjalistycznego sprzętu optycznego (teleskop słoneczny Coronado PST, refraktor lub 
lornetka z filtrem słonecznym i specja
wykonają prosty przyrząd optyczny: spektroskop lub filtr do bezpiecznego obserwowania Słońca.
Warsztaty o teleskopie wyjaśnią czym jest ten przyrząd optyczny, jak działa oraz jaką rolę pełni w 
odkrywaniu układu słonecznego. Te praktyczne zajęcia rozbudzają wyobraźnię uczestników i być 
może zaszczepią pasję w maluchach.  

 
 “Satelita na orbicie” – to warsztaty, w trakcie których poznamy historię podboju Kosmosu, pojęcie 

prędkości kosmicznej. Dowiemy s
czego służyły. Zbudujemy prosty model wybranego satelity. Dowiemy się czy są Polskie satelity i 
instrumenty satelitarne. Omówiony zostanie również ruch satelitów po orbicie.

 
 “Słońce – Ziemia – Księżyc” –

i nocy, pór roku oraz zaćmienia Słońca i Księżyca. Wyjaśnimy, od czego zależny jest kształt Księżyca, 
czyli jak powstają fazy Księżyca oraz czym różni się ruch obrotowy od obie
też do czasów, gdy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż dziś i zobaczymy jak powstała oraz jak 
formował się Księżyc. 

 

uczniowie będą uczestniczyli w różnorodnych formach aktywności: pogadanka, prezentacja 
multimedialna, budowanie modelu rakiety, wcielanie się w rolę astronauty podczas konkursu. 
Każdy uczestnik zajęć otrzyma drobny upominek. 

ta groźna i poważnie brzmiąca nazwa będzie tematem kreatywnych zabaw 
artystycznych i ruchowych, podczas których dzieci m.in.. będą odtwarzały Wielki Wybuch 
autorska zabawa ruchowa. Dzięki niej w łatwy i zabawny sposób przedstawimy dzieciom jak powstał 
Wszechświat, jak tworzyły się gwiazdy i galaktyki, a także Układ Słoneczny. Podczas warsztatów 
dzieci w grupach wykonają prace plastyczne przedstawiające wybrane typy obiektów głębokiego 
nieba, jak mgławice i gwiazdy na różnych etapach życia, a następnie wspólnie ułożymy je w 
odpowiedniej kolejności tworząc cykl życia gwiazd od narodzin do śmierci.

każdy uczestnik warsztatów samodzielnie wykona obrotową mapkę nieba, czyli 
przyrząd, który ułatwia rozpoznawanie aktualnie widocznych gwiazd i gwiazdozbiorów, dowie się, 
do czego służy i jak się nią posługiwać. Ponadto uczniowie dowiedzą się wielu cieka
informacji o gwiazdozbiorach oraz wezmą udział w quizie z ich znajomości.

“Małe ciała Układu Słonecznego” – warsztaty poświęcone poznaniu najmniejszych składników 
rodziny Słońca, czyli kometom i meteoroidom. Podczas warsztatów osoba prowadz
który budową, strukturą i wyglądem odpowiada rzeczywistym kometom, które krążąc wokół Słońca 
czasem pojawiają się na naszym niebie. Oprócz komety uczniowie będą mieli do dyspozycji 
meteoryty, czyli prawdziwe kamienie z kosmosu, które powstały mniej więcej w tym samym czasie, 
co Ziemia oraz dowiedzą się jak można je odróżnić od kamieni ziemskich. 

 to warsztaty obserwacyjno-eksperymentalne poświęcone poznaniu 
budowy i zasady działania teleskopów, sposobom bezpiecznego obserwowania Słońca, a także 
elementom iluzji optycznej. Zajęcia połączone będą z obserwacjami Słońca 
użyciem specjalistycznego sprzętu optycznego (teleskop słoneczny Coronado PST, refraktor lub 
lornetka z filtrem słonecznym i specjalne okulary do obserwacji Słońca). Uczestnicy samodzielnie 
wykonają prosty przyrząd optyczny: spektroskop lub filtr do bezpiecznego obserwowania Słońca.

wyjaśnią czym jest ten przyrząd optyczny, jak działa oraz jaką rolę pełni w 
ywaniu układu słonecznego. Te praktyczne zajęcia rozbudzają wyobraźnię uczestników i być 

może zaszczepią pasję w maluchach.   

to warsztaty, w trakcie których poznamy historię podboju Kosmosu, pojęcie 
prędkości kosmicznej. Dowiemy się jak wyglądały pierwsze satelity, jak były zbudowane oraz do 
czego służyły. Zbudujemy prosty model wybranego satelity. Dowiemy się czy są Polskie satelity i 
instrumenty satelitarne. Omówiony zostanie również ruch satelitów po orbicie.

– dzięki wykorzystaniu telluriów prześledzimy proces powstawania dnia 
i nocy, pór roku oraz zaćmienia Słońca i Księżyca. Wyjaśnimy, od czego zależny jest kształt Księżyca, 
czyli jak powstają fazy Księżyca oraz czym różni się ruch obrotowy od obie
też do czasów, gdy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż dziś i zobaczymy jak powstała oraz jak 

 www.planetarium.waw.pl 

uczniowie będą uczestniczyli w różnorodnych formach aktywności: pogadanka, prezentacja 
multimedialna, budowanie modelu rakiety, wcielanie się w rolę astronauty podczas konkursu. 

ta groźna i poważnie brzmiąca nazwa będzie tematem kreatywnych zabaw 
artystycznych i ruchowych, podczas których dzieci m.in.. będą odtwarzały Wielki Wybuch – to 

stawimy dzieciom jak powstał 
Wszechświat, jak tworzyły się gwiazdy i galaktyki, a także Układ Słoneczny. Podczas warsztatów 
dzieci w grupach wykonają prace plastyczne przedstawiające wybrane typy obiektów głębokiego 

etapach życia, a następnie wspólnie ułożymy je w 
odpowiedniej kolejności tworząc cykl życia gwiazd od narodzin do śmierci. 

każdy uczestnik warsztatów samodzielnie wykona obrotową mapkę nieba, czyli 
przyrząd, który ułatwia rozpoznawanie aktualnie widocznych gwiazd i gwiazdozbiorów, dowie się, 
do czego służy i jak się nią posługiwać. Ponadto uczniowie dowiedzą się wielu ciekawych i ważnych 
informacji o gwiazdozbiorach oraz wezmą udział w quizie z ich znajomości. 

warsztaty poświęcone poznaniu najmniejszych składników 
rodziny Słońca, czyli kometom i meteoroidom. Podczas warsztatów osoba prowadząca zajęcia twór, 
który budową, strukturą i wyglądem odpowiada rzeczywistym kometom, które krążąc wokół Słońca 
czasem pojawiają się na naszym niebie. Oprócz komety uczniowie będą mieli do dyspozycji 

tały mniej więcej w tym samym czasie, 
 

eksperymentalne poświęcone poznaniu 
go obserwowania Słońca, a także 

elementom iluzji optycznej. Zajęcia połączone będą z obserwacjami Słońca – będą prowadzone z 
użyciem specjalistycznego sprzętu optycznego (teleskop słoneczny Coronado PST, refraktor lub 

lne okulary do obserwacji Słońca). Uczestnicy samodzielnie 
wykonają prosty przyrząd optyczny: spektroskop lub filtr do bezpiecznego obserwowania Słońca. 

wyjaśnią czym jest ten przyrząd optyczny, jak działa oraz jaką rolę pełni w 
ywaniu układu słonecznego. Te praktyczne zajęcia rozbudzają wyobraźnię uczestników i być 

to warsztaty, w trakcie których poznamy historię podboju Kosmosu, pojęcie 
ię jak wyglądały pierwsze satelity, jak były zbudowane oraz do 

czego służyły. Zbudujemy prosty model wybranego satelity. Dowiemy się czy są Polskie satelity i 
instrumenty satelitarne. Omówiony zostanie również ruch satelitów po orbicie. 

dzięki wykorzystaniu telluriów prześledzimy proces powstawania dnia 
i nocy, pór roku oraz zaćmienia Słońca i Księżyca. Wyjaśnimy, od czego zależny jest kształt Księżyca, 
czyli jak powstają fazy Księżyca oraz czym różni się ruch obrotowy od obiegowego. Przeniesiemy się 
też do czasów, gdy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż dziś i zobaczymy jak powstała oraz jak 
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 „Najpiękniejszy gwiazdozbiór"
bliska wyglądają  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to tematy które dzieci poznają podczas tych 
warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany najpiękniejszy 
gwiazdozbiór, w którym błyszczące koraliki zastąpią najjaśniejsze gwiazdy.

 
 „Srebrny glob, czyli wszystko o Księżycu”

Słońce dzieci będą mogły zobaczyć jak powstają zaćmienia oraz fazy Księżyca, czyli dlaczego 
widzimy jego różne kształty. Dużo zabawy dostarczy odtwarzanie w mące
których całe mnóstwo widzimy na powierzchni Księżyca, a niecodzienną pamiątką z zajęć będzie 
samodzielnie wykonany taki krater w specjalnej masie plastycznej. 
dla dzieci początkiem przygody ze zjawiska

 
 „Słońce – nasza gwiazda” –

dlaczego świeci, jakie jest w porównaniu z innymi gwiazdami, które widać nocą, jak dużo energii 
wytwarza oraz jak bezpiecznie można je obserwować. 
samodzielnym wykonaniem trójwymiarowego modelu naszej gwiazdy.

 
 Pokazy Słońca i/lub nocnego nieba przez teleskop

Plamy słoneczne, filamenty, protuberancje, kratery na Księżycu, planety i ich 
będą mogli zobaczyć uczniowie naszymi teleskopami. Obserwacje Słońca połączone są z pogadanką 
nt. ewolucji naszej gwiazdy i jego wpływowi na życie rozwijające się na Ziemi. Z kolei wieczorem 
będzie możliwa nauka rozpoznawania gwiazd 
rozstawienia teleskopów potrzebne jest miejsce o minimalnych wymiarach 5 x 5 metrów, z którego 
widoczna jest sfera niebieska.
 

 Warsztaty o układzie słonecznym
dzieci ze zjawiskami astronomicznymi zachodzącymi na niebie. 
poprzez zabawę, oparta na niestandardowej formie. Kreatywne zabawy sprzyjają zapamiętywaniu 
najważniejszych informacji na temat planet i całego układu 
 

 Warsztaty o lotach kosmicznych
zaangażują dzieci do różnych form aktywności, takich jak budowanie modelu rakiety i satelitów. 
Warsztaty o kosmosie pozwolą przenieść się w przeszło
kosmosu oraz poznać przyszłe cele misji kosmicznych.

 
 „Sputnik i reszta” warsztaty poświęcone sztucznym satelitom Ziemi, podczas których uczniowie nie 

tylko poznają sposoby poznawania Kosmosu przy pomocy tego typu 
samodzielnie wykonają bardzo efektowne modele satelitów, m.in. Sputnika, pierwszego sztucznego 
satelitę wysłanego przez ludzi w Kosmos. Dowiedzą się także czy są jakieś polskie satelity.
 
W przypadku niepogody proponujemy wygłoszenie mu
uzgodnienia. Do wygłoszenia prelekcji niezbędna jest sala wyposażona w ekran i rzutnik.

 
Do każdego stanowiska warsztatowego prosimy zapewnić:
ok. 2 x 3 m oraz 2 – 3 stoły i 6 – 8 krzeseł dla uczestników.

 

„Najpiękniejszy gwiazdozbiór" – jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są najciekawsze i jak z 
ą  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to tematy które dzieci poznają podczas tych 

warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany najpiękniejszy 
gwiazdozbiór, w którym błyszczące koraliki zastąpią najjaśniejsze gwiazdy.

rebrny glob, czyli wszystko o Księżycu” – na tellurium, czyli modelu układu Księżyc 
Słońce dzieci będą mogły zobaczyć jak powstają zaćmienia oraz fazy Księżyca, czyli dlaczego 
widzimy jego różne kształty. Dużo zabawy dostarczy odtwarzanie w mące
których całe mnóstwo widzimy na powierzchni Księżyca, a niecodzienną pamiątką z zajęć będzie 
samodzielnie wykonany taki krater w specjalnej masie plastycznej. Warsztaty o księżycu
dla dzieci początkiem przygody ze zjawiskami astronomicznymi zachodzącymi na niebie.

– podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, jaką gwiazdą jest Słońce, 
dlaczego świeci, jakie jest w porównaniu z innymi gwiazdami, które widać nocą, jak dużo energii 

iecznie można je obserwować. Warsztaty o Słońcu
samodzielnym wykonaniem trójwymiarowego modelu naszej gwiazdy. 

Pokazy Słońca i/lub nocnego nieba przez teleskop 
Plamy słoneczne, filamenty, protuberancje, kratery na Księżycu, planety i ich 
będą mogli zobaczyć uczniowie naszymi teleskopami. Obserwacje Słońca połączone są z pogadanką 
nt. ewolucji naszej gwiazdy i jego wpływowi na życie rozwijające się na Ziemi. Z kolei wieczorem 
będzie możliwa nauka rozpoznawania gwiazd i gwiazdozbiorów oraz orientacji na niebie. Do 
rozstawienia teleskopów potrzebne jest miejsce o minimalnych wymiarach 5 x 5 metrów, z którego 
widoczna jest sfera niebieska. 

Warsztaty o układzie słonecznym to zajęcia, które w interesujący i przystępny spos
dzieci ze zjawiskami astronomicznymi zachodzącymi na niebie. Warsztaty o planetach
poprzez zabawę, oparta na niestandardowej formie. Kreatywne zabawy sprzyjają zapamiętywaniu 
najważniejszych informacji na temat planet i całego układu słonecznego. 

Warsztaty o lotach kosmicznych pozwolą uczestnikom wcielić się w rolę astronauty i wyruszyć w 
zaangażują dzieci do różnych form aktywności, takich jak budowanie modelu rakiety i satelitów. 

pozwolą przenieść się w przeszłość, dzięki ciekawym opowieściom o podboju 
kosmosu oraz poznać przyszłe cele misji kosmicznych. 

warsztaty poświęcone sztucznym satelitom Ziemi, podczas których uczniowie nie 
tylko poznają sposoby poznawania Kosmosu przy pomocy tego typu 
samodzielnie wykonają bardzo efektowne modele satelitów, m.in. Sputnika, pierwszego sztucznego 
satelitę wysłanego przez ludzi w Kosmos. Dowiedzą się także czy są jakieś polskie satelity.

W przypadku niepogody proponujemy wygłoszenie multimedialnej prezentacji 
uzgodnienia. Do wygłoszenia prelekcji niezbędna jest sala wyposażona w ekran i rzutnik.

Do każdego stanowiska warsztatowego prosimy zapewnić: miejsce w pomieszczeniu lub namiocie  o wymiarach 
8 krzeseł dla uczestników. 

 www.planetarium.waw.pl 

jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są najciekawsze i jak z 
ą  gwiazdy, które tworzą konstelacje, to tematy które dzieci poznają podczas tych 

warsztatów. Oryginalną i efektowną pamiątką z zajęć będzie samodzielnie wykonany najpiękniejszy 
gwiazdozbiór, w którym błyszczące koraliki zastąpią najjaśniejsze gwiazdy. 

na tellurium, czyli modelu układu Księżyc – Ziemia – 
Słońce dzieci będą mogły zobaczyć jak powstają zaćmienia oraz fazy Księżyca, czyli dlaczego 
widzimy jego różne kształty. Dużo zabawy dostarczy odtwarzanie w mące kraterów uderzeniowych, 
których całe mnóstwo widzimy na powierzchni Księżyca, a niecodzienną pamiątką z zajęć będzie 

Warsztaty o księżycu mogą być 
mi astronomicznymi zachodzącymi na niebie. 

podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, jaką gwiazdą jest Słońce, 
dlaczego świeci, jakie jest w porównaniu z innymi gwiazdami, które widać nocą, jak dużo energii 

Warsztaty o Słońcu zakończą się 

Plamy słoneczne, filamenty, protuberancje, kratery na Księżycu, planety i ich księżyce – to wszystko 
będą mogli zobaczyć uczniowie naszymi teleskopami. Obserwacje Słońca połączone są z pogadanką 
nt. ewolucji naszej gwiazdy i jego wpływowi na życie rozwijające się na Ziemi. Z kolei wieczorem 

i gwiazdozbiorów oraz orientacji na niebie. Do 
rozstawienia teleskopów potrzebne jest miejsce o minimalnych wymiarach 5 x 5 metrów, z którego 

to zajęcia, które w interesujący i przystępny sposób zapoznają 
Warsztaty o planetach to nauka 

poprzez zabawę, oparta na niestandardowej formie. Kreatywne zabawy sprzyjają zapamiętywaniu 
 

pozwolą uczestnikom wcielić się w rolę astronauty i wyruszyć w 
zaangażują dzieci do różnych form aktywności, takich jak budowanie modelu rakiety i satelitów. 

ść, dzięki ciekawym opowieściom o podboju 

warsztaty poświęcone sztucznym satelitom Ziemi, podczas których uczniowie nie 
tylko poznają sposoby poznawania Kosmosu przy pomocy tego typu urządzeń, ale także 
samodzielnie wykonają bardzo efektowne modele satelitów, m.in. Sputnika, pierwszego sztucznego 
satelitę wysłanego przez ludzi w Kosmos. Dowiedzą się także czy są jakieś polskie satelity. 

ltimedialnej prezentacji – temat jest do 
uzgodnienia. Do wygłoszenia prelekcji niezbędna jest sala wyposażona w ekran i rzutnik. 

miejsce w pomieszczeniu lub namiocie  o wymiarach 
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Za dodatkową opłatą możemy sami zapewnić namiot, stoły i krzesła. 
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Wirtualny pokaz stacji kosmicznej w goglach VR
 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy zestawy do wyświetlania 
pokazów wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR.  Każdy uczestnik 
pikniku będzie mógł obejrzeć 2 
stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. 
dostarczy wszystkim uczestnikom pikniku niezapomnianych przeżyć i 
wrażeń.
Ciekawym uzupełnieniem pokazów przy użyciu gogli VR może być 
wyświetlana przy użyciu laptopa i rzutnika prezentacja nagrań z życia na 
stacji kosmicznej uzupeł
pokaz.

 
Wykłady popularnonaukowe 
 
Oferujemy szeroką gamę tematów wykładów 
popularnonaukowych, m.in. 

 „Ziemia, nasz wielki statek kosmiczny”,
 „Po co nam Księżyc”, 
 „Lot rakiety”, 
 „Układ Słoneczny jakiego nie znam

 
Szczególnie polecamy temat: 
 

„Życie na stacji kosmicznej” - dowiemy się jak w stanie nieważkości wyglądają codzienne czynności, jak 
branie prysznica, korzystanie z ubikacji, jedzenie posiłków, spanie. Zobaczymy, że nawet w najmniejszym 
stopniu nie są one podobne do tych samych czynności na Ziemi. Usłyszymy ponad
astronauci przygotowują się do lotu w kosmos, kto może zostać astronautą i jak wygląda dzień na stacji 
kosmicznej. 
 

Wykład może być połączony z wirtualnym pokazem wnętrza stacji kosmicznej w goglach VR.
 

 
Wymagania techniczne:  
Dowolne miejsce w pomieszczeniu lub namiocie wyposażone w stół i 4 krzesła,
W przypadku połączenia pokazów w goglach VR z prezentacją filmów ze stacji kosmicznej prosimy o 
zapewnienie sali z możliwością zaciemnienia okien, wyposażonej w komputer, rz

 

 

Wirtualny pokaz stacji kosmicznej w goglach VR 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy zestawy do wyświetlania 
pokazów wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR.  Każdy uczestnik 
pikniku będzie mógł obejrzeć 2 - 3 minutowy filmik pokazujący wnętrze 
stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. 
dostarczy wszystkim uczestnikom pikniku niezapomnianych przeżyć i 
wrażeń. 
Ciekawym uzupełnieniem pokazów przy użyciu gogli VR może być 
wyświetlana przy użyciu laptopa i rzutnika prezentacja nagrań z życia na 
stacji kosmicznej uzupełniona komentarzem „na żywo” osoby prowadzącej 
pokaz. 

Oferujemy szeroką gamę tematów wykładów 

„Ziemia, nasz wielki statek kosmiczny”, 

„Układ Słoneczny jakiego nie znamy”. 

dowiemy się jak w stanie nieważkości wyglądają codzienne czynności, jak 
branie prysznica, korzystanie z ubikacji, jedzenie posiłków, spanie. Zobaczymy, że nawet w najmniejszym 
stopniu nie są one podobne do tych samych czynności na Ziemi. Usłyszymy ponad
astronauci przygotowują się do lotu w kosmos, kto może zostać astronautą i jak wygląda dzień na stacji 

Wykład może być połączony z wirtualnym pokazem wnętrza stacji kosmicznej w goglach VR.

ejsce w pomieszczeniu lub namiocie wyposażone w stół i 4 krzesła, dostęp do prądu
W przypadku połączenia pokazów w goglach VR z prezentacją filmów ze stacji kosmicznej prosimy o 

z możliwością zaciemnienia okien, wyposażonej w komputer, rzutnik i ekran.

 www.planetarium.waw.pl 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą trzy zestawy do wyświetlania 
pokazów wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR.  Każdy uczestnik 

3 minutowy filmik pokazujący wnętrze 
stacji kosmicznej lub wybrane obiekty Kosmosu. Pokaz z całą pewnością 
dostarczy wszystkim uczestnikom pikniku niezapomnianych przeżyć i 

Ciekawym uzupełnieniem pokazów przy użyciu gogli VR może być 
wyświetlana przy użyciu laptopa i rzutnika prezentacja nagrań z życia na 

niona komentarzem „na żywo” osoby prowadzącej 

dowiemy się jak w stanie nieważkości wyglądają codzienne czynności, jak 
branie prysznica, korzystanie z ubikacji, jedzenie posiłków, spanie. Zobaczymy, że nawet w najmniejszym 
stopniu nie są one podobne do tych samych czynności na Ziemi. Usłyszymy ponadto w jaki sposób 
astronauci przygotowują się do lotu w kosmos, kto może zostać astronautą i jak wygląda dzień na stacji 

Wykład może być połączony z wirtualnym pokazem wnętrza stacji kosmicznej w goglach VR. 

ostęp do prądu. 
W przypadku połączenia pokazów w goglach VR z prezentacją filmów ze stacji kosmicznej prosimy o 

utnik i ekran. 


