
   
 

 
Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”  

Ministra Edukacji i Nauki. 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

Zapraszamy serdecznie na letnie warsztaty eksperymentalne dla dzieci i młodzieży:  

Wakacje w naukowym stylu, 
które odbywać się będą w dniach 5.07.2022 – 8.07.2022 w laboratoriach i pracowniach 

Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A 

w Chorzowie (dojazd własny!) 

 
Celem głównym warsztatów dla dzieci i młodzieży jest zaznajomienie uczestników 

z warsztatem pracy naukowca oraz wzrost  wiedzy uczestników o aktualnych trendach 
badawczych w naukach ścisłych i przyrodniczych. 

 
Warsztaty dedykowane są uczniom klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniom szkół 
średnich.  
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję w praktyce przekonać się, na czym polega 
praca naukowca, osobiście przeprowadzą proste eksperymenty naukowe z wykorzystaniem 
odczynników, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego. 
Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców, dydaktyków 
z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Śląskiego. Wykładowcy wprowadzą słuchaczy w świat nauki i nowoczesnych technologii. 
Zakres materiału będzie odwoływał się do podstawy programowej w danej dziedzinie jak 
i zawierał treści znacznie rozszerzające wiedzę uczestników. 
 
Zajęcia realizowane będą w blokach od wtorku 05.07.2022 do piątku 8.07.2022 w godzinach 
od 9:00 do 14:15.  

9:00 – 11:15   Warsztat 1 
11:15 – 12:00  przerwa śniadaniowa/obiadowa – Posiłek we własnym zakresie! 
12:00 – 14:15  Warsztat 2  
 
Podczas każdego spotkania uczestnicy wezmą udział w 2 warsztatach tematycznych.  Czas 
trwania każdego warsztatu to 3 godziny lekcyjne. 

Warsztaty prowadzone będą w niewielkich, 6–8  osobowych zespołach, co umożliwi 
każdemu z młodych naukowców na indywidualne działania pod okiem prowadzącego. 

 



   
 

 
Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”  

Ministra Edukacji i Nauki. 

W ramach zajęć projektowych każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 8 
warsztatach tematycznych (2 warsztaty w każdym dniu zajęć). Tematyka warsztatów 
obejmować będzie takie dziedziny jak: fizyka, chemia, informatyka, robotyka, nauka 
o materiałach, biologia. 

Tematyka letnich warsztatów eksperymentalnych: 

1. Fizjologia człowieka - co i jak możemy mierzyć.  

2. Czujnik koloru w akcji. 
3. Elektryczność nie taka trudna. Zbuduj swój własny obwód elektryczny. 
4. Zostań konstruktorem – czyli jak budować trwałe i stabilne. 
5. Wytwórz TEN materiał. 
6. Pierwiastki chemiczne i ich właściwości. 

7. Internet of things (IoT) - internet rzeczy. 

8. Grafika 3d i szybkie prototypowanie bez tajemnic. 

 
Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach wraz z suplementem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


