
 

ŚWIĄTECZNIE O GWIAZDACH

Na wyjątkowy czas świąteczno
pokazy w planetarium i warsztaty astronomiczne.
 
 

 
W planetarium: 

 „Gwiezdne opowieści Św. Mikołaja” 
w magiczną podróż do gwiazd. Opowiada o najpiękniejszych, zimowych gwiazdozbiorach 
swoimi ulubionymi Psami poluje na 
deszczu meteorów oglądamy Mikołaja odjeżdżającego swoim zaprzęgiem do Gwiazdy Polarnej. Podczas seansu 
przeniesiemy się także do dnia Wigilii i sprawdzimy, która gwiazdka jako pierwsza zaświe
wieczór. 
Polecamy dzieciom w wieku 3 – 7 lat i ich opiekunom.
 

 „Zimowe niebo” – zima jest porą roku, w której niebo wygląda najpiękniej, a gwiazdy tworzą tak 
charakterystyczne kształty, że po kilku wskazówkach w planetarium bez problemu 
odnajdziemy Oriona, Byka, czy Bliźnięta. Podczas pokazu zobaczymy także przepiękne mgławice na obszarze 
tych trzech zimowych gwiazdozbiorów, które można zobaczyć tylko przez teleskop, a które pokazują nam całe 
życie gwiazd – od narodzin po często gwałtowną śmierć w wybuchu supernowej. Przeniesiemy się także do 
dnia Wigilii i sprawdzimy która gwiazda jako pierwsza pojawi się tego dnia na niebie.
Polecamy widzom w wieku od 8 lat.

 
Warsztaty: 
 

 „Satelita na choince” – każdy uczestnik warszt
efektowne ozdoby choinkowe w postaci 
poznania kilku ciekawych faktów o etapach podboju kosmosu przez człowieka. Bez względu na wiek
manualne uczestników warsztatów, wykonane przez nich ozdoby upiększą każdą choinkę w domu, przedszkolu 
lub klasie. Wszystkie pomysły i wzory wykorzystane podczas warsztatów są naszymi autorskimi projektami.

 
 „Świąteczne planety” -   wszystkich

ośmiu krążących wokół Słońca. Ponoć znamy je całkiem nieźle 
spróbują dopasować najciekawsze cechy charakteryzujące poszczególne planety. W ten
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 w formie ozdoby choinkowej.
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ĄTECZNIE O GWIAZDACH 

Na wyjątkowy czas świąteczno-noworoczny przygotowaliśmy specjalne 
pokazy w planetarium i warsztaty astronomiczne. 

Gwiezdne opowieści Św. Mikołaja” – przewodnikiem po nocnym niebie jest Św. Mikołaj, który zabiera dzieci 
w magiczną podróż do gwiazd. Opowiada o najpiękniejszych, zimowych gwiazdozbiorach 
swoimi ulubionymi Psami poluje na niebie na Zająca i ogromnym Byku. Na zakończenie seansu, podczas 
deszczu meteorów oglądamy Mikołaja odjeżdżającego swoim zaprzęgiem do Gwiazdy Polarnej. Podczas seansu 
przeniesiemy się także do dnia Wigilii i sprawdzimy, która gwiazdka jako pierwsza zaświe

7 lat i ich opiekunom. 

zima jest porą roku, w której niebo wygląda najpiękniej, a gwiazdy tworzą tak 
charakterystyczne kształty, że po kilku wskazówkach w planetarium bez problemu 
odnajdziemy Oriona, Byka, czy Bliźnięta. Podczas pokazu zobaczymy także przepiękne mgławice na obszarze 
tych trzech zimowych gwiazdozbiorów, które można zobaczyć tylko przez teleskop, a które pokazują nam całe 

n po często gwałtowną śmierć w wybuchu supernowej. Przeniesiemy się także do 
dnia Wigilii i sprawdzimy która gwiazda jako pierwsza pojawi się tego dnia na niebie.
Polecamy widzom w wieku od 8 lat. 

każdy uczestnik warsztatów będzie mógł samodzielnie wykonać bardzo oryginalne i 
efektowne ozdoby choinkowe w postaci sztucznych satelitów Ziemi. Oczywiście będzie to zarazem okazja do 
poznania kilku ciekawych faktów o etapach podboju kosmosu przez człowieka. Bez względu na wiek
manualne uczestników warsztatów, wykonane przez nich ozdoby upiększą każdą choinkę w domu, przedszkolu 
lub klasie. Wszystkie pomysły i wzory wykorzystane podczas warsztatów są naszymi autorskimi projektami.

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
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 

ją ulubioną planetę, a następnie stworzyć jej model w formie ozdoby choinkowej.
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przewodnikiem po nocnym niebie jest Św. Mikołaj, który zabiera dzieci 
w magiczną podróż do gwiazd. Opowiada o najpiękniejszych, zimowych gwiazdozbiorach – Orionie, który ze 

niebie na Zająca i ogromnym Byku. Na zakończenie seansu, podczas 
deszczu meteorów oglądamy Mikołaja odjeżdżającego swoim zaprzęgiem do Gwiazdy Polarnej. Podczas seansu 
przeniesiemy się także do dnia Wigilii i sprawdzimy, która gwiazdka jako pierwsza zaświeci w ten niezwykły 

zima jest porą roku, w której niebo wygląda najpiękniej, a gwiazdy tworzą tak 
charakterystyczne kształty, że po kilku wskazówkach w planetarium bez problemu na wieczornym niebie 
odnajdziemy Oriona, Byka, czy Bliźnięta. Podczas pokazu zobaczymy także przepiękne mgławice na obszarze 
tych trzech zimowych gwiazdozbiorów, które można zobaczyć tylko przez teleskop, a które pokazują nam całe 

n po często gwałtowną śmierć w wybuchu supernowej. Przeniesiemy się także do 
dnia Wigilii i sprawdzimy która gwiazda jako pierwsza pojawi się tego dnia na niebie. 
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sztucznych satelitów Ziemi. Oczywiście będzie to zarazem okazja do 

poznania kilku ciekawych faktów o etapach podboju kosmosu przez człowieka. Bez względu na wiek i zdolności 
manualne uczestników warsztatów, wykonane przez nich ozdoby upiększą każdą choinkę w domu, przedszkolu 
lub klasie. Wszystkie pomysły i wzory wykorzystane podczas warsztatów są naszymi autorskimi projektami. 
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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 

ją ulubioną planetę, a następnie stworzyć jej model w formie ozdoby choinkowej. 


