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WRZESIEŃ 2022  
10.09.2022 Początek dziejów ludzkości. Rodowód człowieka. 
Jak powstał Homo sapiens, czyli człowiek rozumny? Jak przebiegał proces naszej ewolucji? Jakie czynniki mały wpływ na 
przetrwanie jednego, a wyginięcie innego gatunku? Jak zmienialiśmy się przez miliony lat, aby w końcu stać się tym, kim 
jesteśmy dzisiaj? Podczas zajęć będziemy się kierować wskazówkami pozostawionymi przez prehistoryczne homininy. 
Wspólnie rozszyfrujemy różnice pomiędzy gatunkiem Homo sapiens, a jego wymarłymi krewnymi. A na koniec przyglądając 
się naszym odbiciom w lusterkach będziemy się zastanawiać czy natura zakończyła swoją ciężką pracę? 

24.09.2022 Jak działa nasze ciało: kości poznajemy układ szkieletowy 
Setki kości są jak trójwymiarowe puzzle połączone ze sobą na różne sposoby tworząc rusztowanie naszego organizmu, 
zwane szkieletem. To skomplikowany układ pełniący wiele funkcji: od utrzymania pozycji ciała, do ochrony narządów 
wewnętrznych. Z ilu kości składa się ciało dorosłego człowieka, a z ilu ciało dziecka? Czy żyrafa i człowiek mają tyle samo 
kręgów szyjnych? Czym jest zdjęcie rentgenowskie? Jak wyglądają zwierzęta od środka? W trakcie zajęć przyjrzymy się 
budowie poszczególnych elementów ludzkiego szkieletu oraz ich funkcjom. Na koniec dzieci samodzielnie wykonają model 
układu kostnego. 

PAŹDZIERNIK 2022               
08.10.2022 Jak rośliny jedzą i piją? Czyli na czym polega samożywność roślin. 
Podobnie jak w świecie zwierząt, również w świecie roślin panuje duża różnorodność w zakresie sposobów zdobywania 
pożywienia. Są rośliny spokojne i agresywne, pracowite i pasożytujące, wytrzymałe na głód i bardzo żarłoczne. Na zajęciach 
dzieci dowiedzą się o różnych sposobach zdobywania pokarmu przez rośliny. Wykonają doświadczenia i przeprowadzą 
obserwacje mikroskopowe pozwalające zrozumieć mechanizmy potrzebne do wyprodukowania własnego roślinnego 
pokarmu. Sprawdzimy w jaki sposób woda płynie w drzewie do góry (od korzeni do liści) – wbrew sile grawitacji. 
Sprawdzimy też na czym polega zjawisko osmozy, efektu kapilarnego i czym jest siła ssąca liści. 

22.10.2022 Co jedzą zwierzęta? Poznajemy potrzeby pokarmowe zwierząt. 
Każda żywa istota potrzebuje odżywiania. Niektóre organizmy, takie jak rośliny, tworzą własne pożywienie poprzez 
fotosyntezę; inne odżywiają się, spożywając inne żywe stworzenia. To odżywianie zapewnia żywym istotom energię 
potrzebną do przeprowadzania ich procesów życiowych. Każda żywa istota jest częścią łańcucha pokarmowego. Na 
szczęście dla ludzi jesteśmy na szczycie większości łańcuchów pokarmowych. Podczas zajęć podejmiemy działania, które 
pomogą dzieciom zrozumieć, czym jest łańcuch pokarmowy i czym różni się od sieci. 

LISTOPAD 2022 
05.11.2022 Kompostowanie. Pozytywne działanie na rzecz środowiska. 
Jeszcze sto lat temu większość świata nie znała terminu odpady. Składowiska śmieci szkodzą nam i naturze, dlatego musimy 
tak gospodarować odpadami, by trafiało ich tam jak najmniej. Wiele odpadów możemy samodzielnie przemienić w… nawóz 
organiczny, który pomaga roślinom. Kompost możemy produkować samodzielnie i nie jest skomplikowane. Trzeba tylko 
wiedzieć jak. Podczas zajęć dzieci nauczą się prostych zasad, aby samodzielnie segregować odpadki na organicznie i 
nieorganiczne. Poznają poszczególne etapy procesu tworzenia się naturalnego nawozu. Powąchają świeżej ziemi, a nawet 
zobaczą i posmakują roślin (ekologicznych), które do budowy swych liści, łodyg i korzeni wykorzystały kompost. 
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19.11.2022 Siła naszej planety. Katastrofy naturalne. 
Planeta stale nas zaskakuje. Jej wygląd wciąż się zmienia, powstają nowe krajobrazy, a stare dynamicznie się przekształcają. 
Podczas zajęć poznamy potężną siłę naszej planety, która zmienia życie ludzi, zwierząt i roślin. Dowiemy się, dlaczego 
trzęsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne i inne katastrofy naturalne występują tam, gdzie występują. Wykonując proste 
doświadczenia zobaczymy jak powstają góry i trzęsienia Ziemi. Sprawdzimy dlaczego wieżowce nie ponoszą szwanku nawet 
w wyniku dużych wstrząsów, a niskie domki zostają powalone. Poznamy mechanizmy działania tsunami, wybuchu wulkanu, 
tornado oraz metody ich prognozowania. 

GRUDZIEŃ 2022 
04.12.2022 Jak poznajemy świat: zmysły. Poznajemy system sensoryczny.  
Zmysły pozwalają nam cieszyć się jedzeniem, dźwiękami muzyki, pięknem słonecznego dnia - krótko mówiąc, naszym 
życiem! Z pomocą licznych eksperymentów odkryjemy, w jaki sposób działają zmysły. Zbadamy rozkład kubków 
smakowych odpowiedzialnych za różne smaki na języku, poznamy zależność między długością fali dźwiękowej, a wysokością 
dźwięku. Samodzielnie zbudujemy prosty instrument. Przy pomocy dotyku odgadniemy, co znajduje się wewnątrz 
„tajemniczej skrzyni”. Na chwilę staniemy się też ekspertami od zapachów. Przekonamy się, że nasze zmysły czasami można 
oszukać. 

17.12.2022 Jak działa nasze ciało: mózg. Poznajemy układ nerwowy.  
Auuu!!! O, właśnie dotknąłeś gorącego kaloryfera! Ale skąd wiedziałeś, że twój palec dotknął gorącego? To nerwy w twoim 
palcu wysłały wiadomość za pośrednictwem twojego systemu nerwowego do mózgu – oto jak. Mózg z kolei wysłał 
automatyczną wiadomość do palca: „zdejmij palec z kaloryfera - szybko!” Nasz system nerwowy to autostrada informacyjna, 
która kontroluje wszystko, co robimy: chodzenie, mówienie, myślenie, czucie, oddychanie i wiele innych! Zajęcia pozwolą 
zrozumieć dzieciom, w jaki sposób działa system nerwowy. 

STYCZEŃ 2023 
14.01.2023 Jak działa dźwięk? Poznajemy świat pełen dźwięków.  
Podczas zajęć dzieci obserwują zjawiska fizyczne związane z dźwiękiem. Poprzez samodzielne eksperymentowanie dowiedzą 
się: od czego zależy wysokość dźwięku, czy dźwięk rozchodzi się tylko w powietrzu i jak dociera do naszych uszu. Ponadto 
odkryją, że nawet przedmioty, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak instrumenty, mogą się nimi stać dzięki naszej 
kreatywności. 

28.01.2023 Czy nasze oczy mogą nas oszukać? Zabawy w złudzenia. 
Złudzenie optyczne to nic innego, jak błędna interpretacja obrazu. Od dawna wiadomo, że „widzimy” mózgiem, a oczy są 
jedynie narzędziem. To ludzki mózg, który źle odbiera kontrasty, cienie, grę kolorów – popełnia błędy. W efekcie można 
zobaczyć coś tylko pozornie. Zobaczyć coś, czego tak naprawdę nie ma. Dzieci eksperymentalnie rozszyfrują złudzenia 
ruchowe, geometryczne i perspektywiczne. A na koniec wykonają sztuczki magiczne! Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż 
największe triki magików są oparte właśnie na iluzji optycznej. 

LUTY 2023 
03.02.2023 Biegunowe różnice, czyli jak niedźwiedź z pingwinem.  
Podczas zajęć dzieci stworzą wspólnie mapę podłogową świata i zaplanują wspaniałą podróż w najzimniejsze i najdalsze 
krainy. Ustalą czas i sposób podróży co nie będzie łatwym zadaniem biorąc pod uwagę występowanie dnia i nocy polarnej, 
a także wyjątkowość środka transportu. W czasie zabawy podopieczni będą tworzyć naturalne środowisko Antarktydy i 
Arktyki zgodne ze zdobytymi podczas zajęć umiejętnościami. Zajęcia skończą się podsumowaniem, do którego bieguna 
łatwiej dotrzeć i dlaczego? 

11.02.2023 Skąd się bierze woda w kranie? Budujemy oczyszczalnię wody.  
Woda to podstawa życia. Każdy z nas codziennie styka się w jakiś sposób z wodą. Jest dla nas tak powszechna, że często 
nie zdajemy sobie sprawy z potrzeby jej ochrony. W trakcie zajęć dzieci zagłębią się w temat wody i jej jakości, poznają 
główne przyczyny jej zanieczyszczenia. Nauczą się, jak zaobserwować właściwości wody związane z miejscem jej 
pochodzenia. Będą korzystać z profesjonalnych przyrządów pomiarowych oraz obserwacyjnych. Samodzielnie przygotują 
preparaty oraz przeprowadzą badania wody. Na koniec dowiedzą się, jak należy zachowywać się przy zbiornikach wodnych. 
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MARZEC 2023 
04.03.2023 Naśladowanie przyrody. Wzorce zaczerpnięte ze świata zwierząt i roślin. 
Na pewno każdy ma kurtkę albo buty zapinane na „rzepy”. Ten prosty i bardzo funkcjonalny patent to najlepszy i 
najpopularniejszy przykład wynalazku, który powstał podczas podpatrywania i analizowania natury. Uważa się, że dziś 
wykorzystujemy niespełna 10 procent rozwiązań podpatrzonych w przyrodzie – reszty nie jesteśmy w stanie jeszcze 
„rozgryźć”. Podczas zajęć dowiemy się czym zaciekawiły nas ptaki? A co takiego potrafią ssaki? W jaki sposób owady i 
pająki inspirują projektantów i architektów? Podczas zajęć dzieci poznają najnowsze technologie zainspirowane strukturami 
przyrodniczymi. 

18.03.2023 Krajobrazy świata. Najciekawsze formacje roślinne. 
Co sprawia, że jeden obszar to zamarznięta pustynia, a inny to rozmokły las? Wyruszymy w podróż przez kontynenty świata, 
aby poznać niesamowitą różnorodność ekosystemów, które zachwycają i wymagają nie lada umiejętności, aby w nich 
przetrwać. 

KWIECIEŃ 2023 
01.04.2023 Układamy prognozę pogody. Synoptyk, meteorolog czy pogodynka.  
W czasie zajęć dzieci poznają podstawowy sprzęt służący do badań meteorologicznych (różne rodzaje termometrów, 
deszczomierze, wiatromierz, barometr, i higrometr) i samodzielnie wykonują pomiary. Dzięki przenośnym urządzeniom 
pomiarowym będą sprawdzać aktualną pogodę. Dodatkowo poznają sposoby samej przyrody na przewidywanie 
nadchodzącej pogody oraz na przechowywanie informacji o warunkach i zjawiskach, które miały miejsce w przeszłości. 

15.04.2023 Dlaczego zwierzęta zagrożone są wyginięciem? Poznajemy prawa zwierząt.  
W Polsce w okresie ostatnich 100 lat wymarło 36 gatunków zwierząt, a 330 jest zagrożonych. Główne powody to utrata 
i degradacja siedlisk, ale także m.in. zanieczyszczenie środowiska, zmiana klimatu i inwazyjne gatunki obce. Szkoda, że często 
za późno rozumiemy jakie duże znaczenie ma różnorodność biologiczna dla zdrowych ekosystemów i życia ludzkiego. 
Podczas zajęć dowiemy się więcej o zagrożonych gatunkach w Europie i Polsce, aby lepiej i w pełni zrozumieć sens ich 
ochrony. 

MAJ 2023 
06.05.2023 Jak działa nasze ciało: serce. Poznajemy układ krwionośny.  
Żadna pompa zbudowana przez człowieka nie jest tak niezawodna, jak serce ludzkie. Może ono bić bez przerwy sto i więcej 
lat. Może także zmienić tempo pracy na krótki czas, jeśli zajdzie taka konieczność. Gdy jesteśmy zdenerwowani lub np. 
biegniemy, nasze serce zaczyna pracować intensywniej. Natomiast gdy nic się nie dzieje – uspakaja się. Podczas zajęć będzie 
można zajrzeć w głąb serca! Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób można zbadać jego pracę? I jak serce reaguje na wysiłek? 
Poznamy rolę poszczególnych składników krwi i funkcje jakie spełniają. 

20.05.2023 O czym rozmawiają zwierzęta? Poznajemy mowę zwierząt.  
Co zazwyczaj oznaczają jaskrawe barwy w świecie zwierząt? Które z owadów komunikują się ze sobą za pomocą tańca? 
Dlaczego niektóre zwierzęta zmieniają kolor? Ciekawe pytania i jeszcze ciekawsze odpowiedzi! Dzieci poznają rodzaje 
komunikacji w świecie zwierząt. Podczas zajęć wspólnie rozszyfrowujemy zachowania zwierząt i próbujemy je naśladować, 
a to nie będzie łatwym zadaniem! Poznajemy ptasie trele, wilcze wycie, odgłosy owadów, tańce godowe zwierząt i inne tajniki 
porozumiewania się zwierząt. 

CZERWIEC 2023 
03.06.2023 O czym rozmawiają rośliny? Poznajemy mowę roślin.  
Od dawna wiadomo, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, mają swój język. Ale czy rośliny również potrafią się porozumiewać? 
Tak! Fasola mówi do siebie, sadzonki tytoniu wołają o pomoc, a pomidory… itd. Rośliny godzinami mogą ze sobą gawędzić 
po sąsiedzku, wtedy nawet lepiej rosną. Razem przekonamy się, że nasi zieloni przyjaciele nie tylko reagują na dźwięki, ale 
też mogą się ze sobą komunikować za pomocą stukania, pukania czy wydzielania zapachów. Niektóre drzewa troszczą się o 
swoje potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Rośliny mają mnóstwo 
tematów do rozmów, więc razem rozszyfrujemy ich tajemny język. 

17.06.2023 Dlaczego wybuchają wulkany? Tajemnice siły wulkanów. 
W Polsce nie ma żadnych czynnych wulkanów. Na pewno nie zmieni się to w ciągu najbliższych tysięcy, a nawet milionów 
lat. Może to dobrze! Wulkany z ich nieokiełznanymi pokazami ognia i furii są z pewnością najmniej przewidywalnymi z 
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wielu spektakli natury. Podczas zajęć wykonamy eksperyment ukazujący wybuch wulkanu, aby przekonać się, że mogą być 
zarówno przerażające, jak i fascynujące. Poznamy podwodne wulkany, wyspy wulkaniczne, jeziora kraterowe i góry ognia 
na innych planetach. Zastanowimy się czy są jakieś pozytywne strony aktywności wulkanicznej. 
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