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Propozycja zajęć astronomicznych  

na wakacje 2022   
 
 

 
Poniżej przedstawiamy propozycję naszych zajęć o tematyce astronomicznej i badań kosmicznych pogrupowanych 
w bloki tematyczne. Czas trwania każdego bloku około 3 – 3,5 godzin. Możemy poprowadzić wszystkie zajęcia z 
danego bloku, ale istnieje możliwość wybrania pojedynczych zajęć o długości i ilości do ustalenia. 
Polecamy zajęcia cykliczne, zaproponujemy wówczas rabat.  
Równocześnie możemy prowadzić zajęcia dla 2 grup, które rotacyjnie będą przechodzić na kolejną część.  
Nasze zajęcia świetnie sprawdzą się m.in. podczas półkolonii letnich i zimowych, w ramach uniwersytetów 
dziecięcych, jako zajęcia cykliczne, podczas dni otwartych itp. 
Więcej tematów zajęć można znaleźć na naszej stronie www.planetarium.waw.pl 
 
 

Podbój Kosmosu 
 

Wszystkie zaproponowane atrakcje poświęcone są historii i sposobom poznawania Kosmosu, podróżom 
kosmicznym oraz najważniejszym i najciekawszym misjom kosmicznym, zarówno załogowym, jak i bezzałogowym.   
 

 Seans w mobilnym planetarium „Wyprawa na Ziemię”  - akcja filmu toczy się w 2081 r. podczas zaćmienia 
Słońca, które widzimy pięknie pokazane z kosmosu i Księżyca. Obejrzymy wizję bazy księżycowej, która być 
może za kilkadziesiąt lat powstanie na Srebrnym Globie. Z przyszłości cofniemy się w odległą przeszłość, 
najpierw do epoki lodowcowej i obejrzymy Ziemię podczas wielkiego zlodowacenia, potem cofniemy się aż 65 
milionów lat wstecz, do czasów dinozaurów, i zobaczymy dlaczego wyginęły te wielkie gady. Obejrzymy także 
wybuch wulkanu i dowiemy się jak powstają kratery księżycowe, a nawet zwiedzimy wnętrze jaskini, w której 
dawno temu żyli nasi przodkowie. Ta niesamowita wędrówka w czasie i przestrzeni zachwyci widzów, 
niezależnie od wieku! 

 
 Zajęcia warsztatowe  „Lecimy w Kosmos” wszystko o statkach, lotach kosmicznych i życiu w przestrzeni 

kosmicznej. Dzieci dowiedzą się m.in., dlaczego rakieta leci i jak przebiega lot w kosmos, wcielą się w rolę 
astronauty, który chodzi po Księżycu i naprawia statek kosmiczny. Mnóstwo zabawy dostarczy wystrzeliwanie 
rakiet ze specjalnej wyrzutni, przede wszystkim jednak warsztaty dostarczą sporą dawkę wiedzy o wyprawach 
kosmicznych i pracy astronautów 

 
 Zajęcia z wykorzystaniem gogli VR  „Wirtualny spacer po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej” Do dyspozycji 

uczestników zajęć będą zestawy do wyświetlania pokazów wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR. Każdy 
uczestnik zajęć będzie mógł obejrzeć kilkuminutowy filmik pokazujący wnętrze stacji kosmicznej lub wybrane 
obiekty Kosmosu. Pokaz z całą pewnością dostarczy niezapomnianych przeżyć i wrażeń. Jako uzupełnienie 
zajęć proponujemy prelekcję „Życie na stacji kosmicznej”. 

 

 Wykład popularno-naukowy  „Życie na Stacji Kosmicznej” może być ciekawym uzupełnieniem pokazów przy 
użyciu gogli VR lub samodzielnym wydarzeniem. Jest to multimedialna prelekcja (wykład) wyświetlana przy 
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użyciu laptopa i rzutnika, podczas której prezentujemy nagrania z życia na stacji kosmicznej uzupełnione 
komentarzem „na żywo” osoby prowadzącej pokaz. Dowiemy się m.in. co astronauci jedzą, gdzie śpią, jak myją 
się i korzystają z ubikacji w stanie nieważkości. Przekonamy się, że w Kosmosie nic nie wygląda tak samo jak na 
Ziemi. 

 
 
 

Jak badamy Kosmos? 

 
 Zajęcia warsztatowe „Teleskop bez tajemnic” - eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki 

którym będzie można poznać podstawy optyki, a więc m.in. zasadę działania teleskopów. Uczniowie 
samodzielnie wykonają prosty przyrząd optyczny – spektroskop lub filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, 
który będzie można wziąć ze sobą jako pamiątkę. Integralną częścią warsztatów będzie obserwowanie Słońca 
(lub innego oddalonego obiektu w przypadku zachmurzenia) przez teleskop.  

 
 Zajęcia warsztatowe  „Sputnik i reszta” 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.  

 
 Zajęcia warsztatowe  „Podbój Marsa” podczas warsztatów będzie można poznać historię podboju Czerwonej 

Planety w pigułce – od pierwszego łazika, który wylądował na Marsie ponad  20 lat temu, aż po obecnie 
pracujące urządzenia. A wśród nich chyba najciekawszy, helikopter Ingenuity, którego prosty papierowy, ale 
latający model będzie można wykonać podczas zajęć. Ciekawą pamiątką z zajęć będzie także samodzielnie 
wykonany łazik marsjański z materiałów, które znaleźć można w każdej kuchni.  

 
 Seans w mobilnym planetarium „Dwa małe kawałki szkła”  - 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 zagadki 
kosmosu, które wciąż czekają na swoją odpowiedź. 

 

Układ Słoneczny 

 
 Seans w mobilnym planetarium „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 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? Podczas seansu poznamy odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych związanych z 
zagadnieniem istnienia życia poza nasza planetą. Szczególnie dokładnie przyjrzymy się Marsowi, planecie, 
którą przemierzają łaziki marsjańskie m.in. w poszukiwaniu śladów życia obecnie lub w przeszłości.  
 
  

 Pokaz naukowy „Kuchnia kometarna”  -  człowieka zbliżającego się do komety zobaczyć można tylko na 
filmie SF. Podczas naszego pokazu widzowie na żywo zobaczą, jak tworzy się kometa i jej warkocz. A nawet 
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będą mogli dotknąć tej prawie prawdziwej komety, która tylko wielkością i miejscem powstania różni się 
od tych, które czasem widać na niebie. Widzowie dowiedzą się przy tym wielu ciekawych informacji o 
niezwykłych lodowych obiektach, które powstają na obrzeżach Układu Słonecznego i przemierzają 
przestrzeń kosmiczną wokół Słońca, a być może dawno temu przyniosły życie na Ziemię. Kolejną atrakcją 
zajęć będą prawdziwe meteoryty, które będzie można obejrzeć, dotknąć i dowiedzieć się jak je odróżnić od 
ziemskich kamieni.  

 
 Zajęcia warsztatowe „Ulubiona planeta”  -   wszystkich planet znamy już kilka tysięcy, podczas warsztatów 

skupimy się tylko na ośmiu krążących wokół Słońca. Ponoć znamy je całkiem nieźle – czy rzeczywiście? 
Podczas zajęć dzieci spróbują dopasować najciekawsze cechy charakteryzujące poszczególne planety. W 
ten sposób ustalą, która planeta jest najgorętsza, która najszybciej wiruje, na której bylibyśmy najmłodsi, 
na której wieje najsilniejszy wiatr, a na której padają deszcze diamentów. Dopiero posiadając taką wiedzę, 
każdy uczestnik zajęć będzie mógł wybrać swoją ulubioną planetę, a następnie stworzyć jej model 
wybraną techniką.  

 
 Zajęcia warsztatowe „Kosmici”  -   warsztaty poświęcone poszukiwaniu życia w Kosmosie. Uczestnicy 

przyjrzą się obiektom Układu Słonecznego pod kątem możliwości istnienia na nich wody, powietrza, 
odpowiedniej temperatury, a więc sprawdzą możliwość zamieszkania ludzi na tych obiektach w 
przyszłości. Pamiątką z warsztatów będzie samodzielnie wykonany kosmita, który mógłby żyć w miejscu o 
określonych warunkach. Poznamy także przykładu ekstremofili, czyli stworzeń, które żyją za Ziemi w 
bardzo „nieziemskich” warunkach, np. takie, które są w są w stanie przeżyć we wrzącej wodzie. 
 
 

 

Ziemia i Księżyc  

 
 Seans w mobilnym planetarium „Powrót na Księżyc” - podczas seansu w mobilnym planetarium 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 nawet 
zasiedlenia Księżyca. 

 
 Zajęcia warsztatowe „Srebrny glob, czyli wszystko o Księżycu” – warsztaty poświęcone poznaniu naszego 

naturalnego satelity – charakterystycznych struktur na jego powierzchni, miejscom lądowania załogowych 
misji, a także mechanizmowi powstawania kraterów oraz zjawisk faz i zaćmień. Uczniowie będą mieli do 
dyspozycji modele Księżyca oraz telluria, czyli proste modele układu Słońce-Ziemia-Księżyc. Pamiątką z 
warsztatów będzie samodzielnie wykonana książeczka faz, dzięki której uczniowie będą mogli sprawdzić 
jak w kolejnych dniach będą zmieniały się fazy Księżyca.      

 

 Zajęcia warsztatowe „Kosmiczne katastrofy” – podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak tworzą się 
kratery meteorytowe i od czego zależy ich kształt i wielkość. Na podstawie zdjęć rzeczywistych kraterów 
księżycowych będą starali się odtworzyć je podczas warsztatów oraz znaleźć zależności rozmiarów 
kraterów od wielkości meteorytu, prędkości, z jaką się poruszał i kąta uderzenia. Nauczą się także 
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odróżniać meteoryty od zwykłych kamieni ziemskich. Zajęcia oprócz dużej dawki wiedzy dostarczą 
uczniom mnóstwo zabawy. 

 

 Zajęcia warsztatowe „Ziemia - nasz wielki statek kosmiczny” – skąd biorą się pory roku oraz dzień i noc, 
kiedy Ziemia jest najbliżej Słońca i czy wtedy jest najcieplej, jak i dlaczego zmienia się długość dnia i nocy 
w pobliżu biegunów, zwrotników i równika – to niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedzi podczas 
zajęć. Przede wszystkim jednak zastanowimy się w jaki sposób i z jaką prędkością porusza się Ziemia, czy 
rzeczywiście jest naszym wielkim statkiem kosmicznym i dlaczego w ogóle tego nie czujemy. Karty pracy 
pójdą w ruch, globusy rozgrzeją się do czerwoności, a taniec na orbicie będzie ciekawym przerywnikiem.  
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik samodzielnie wykona prosty model naszej planety. 

 

 

Gwiazdy i gwiazdozbiory  

 
 „Nasze niebo” - typowy, planetaryjny 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 gwiazdozbiory 
zodiakalne. Dowiemy się także dlaczego gwiazdy świecą i jaką gwiazdą jest Słońce. Zobaczymy jak nasze 
niebo zmienia się w ciągu nocy i roku. Na zakończenie seansu przeniesiemy się na półkulę południową i 
sprawdzimy jakie gwiazdozbiory można zobaczyć nad Australią lub Ameryką Południową.  

 
 Zajęcia warsztatowe „Najpiękniejszy gwiazdozbiór" – jak powstają gwiazdozbiory, które z nich są 

najciekawsze i jak z 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.  

 
 Zajęcia warsztatowe „Mapka nieba” - każdy uczestnik warsztatów samodzielnie wykona obrotową mapkę 

nieba, czyli najprostszy przyrząd, który ułatwia rozpoznawanie aktualnie widocznych gwiazd i 
gwiazdozbiorów, dowie się do czego służy i jak się nią posługiwać. Będzie można także sprawdzić nabyte 
umiejętności rozwiązując przygotowane zadania i odpowiadając na pytania. Ponadto uczniowie dowiedzą 
się wielu ciekawych i ważnych informacji o gwiazdozbiorach oraz wezmą udział w quizie z ich znajomości.  

 
 Zajęcia warsztatowe „Ewolucja gwiazd” – czyli o tym, jak tworzą się gwiazdy i galaktyki, jak powstał Układ 

Słoneczny, a w nim Ziemia. Podczas warsztatów dzieci 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. 
Zastanowimy się także jakie losy czekają Słońce i czy będzie to stanowiło zagrożenie dla Ziemi.  
 

 

 


