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POKAZ SCIENCE-SHOW Smart_Lab  
11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45 

Zobaczyć niewidoczne 
  

Czym są te wszędobylskie (i często niewidoczne) cząsteczki? Nasze 
rozważania urozmaici duża porcja eksperymentów! Pokażemy efektywne 
media chłodzące i pokażemy mrożące krew w żyłach eksperymenty! 
Spróbujemy zobaczyć, jak rozszerza się Wszechświat i czy balony mogą 
zastąpić  króliki  w kapeluszu magika. Zapraszamy! 
Limit miejsc: 200 

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak rozpoznać czy woda jest gazowana czy niegazowana? 
Dlaczego herbata po dodaniu cytryny zmienia kolor? Uczestnicy poznają chemiczne „sygnalizatory” , czyli 
wskaźniki chemiczne, które wskazują czy dana substancja ma odczyn kwasowy czy zasadowy. Sprawdzimy 
również czy substancje z naszego otoczenia mogą  pełnić rolę wskaźników kwasowości. Limit miejsc: 25 

WARSZTAT  Smart_Lab 
9:00-9:45; 10:00-10:45; 11:00-11:45; 12:00-12:45 

Chemiczne światła drogowe 
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Podczas warsztatów uczestnicy odkryją, co może wydawać dźwięki. Poznają, 
w jaki sposób dźwięki się rozchodzą, od czego zależy rozchodzenie się 
dźwięku w ośrodku oraz dlaczego my je słyszymy. Zademonstrowane zostanie 
przewodzenie kostne, czyli odpowiemy na pytanie, dlaczego często nie 
rozpoznajemy siebie na nagraniach. W trakcie warsztatów uczestnicy zbudują 
własne instrumenty muzyczne.  
Limit miejsc: 20 

WARSZTAT dr A.Czyżewski 
9:00-9:45; 10:00-10:45; 11:00-11:45;  

Ciśnienie 
  

WARSZTAT dr Katarzyna Kołacz 
9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45 

Dźwięki 
  

W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą serię doświadczeń 
związanych z ciśnieniem wywieranym przez powietrze (gaz). Zapoznają 
się również z podstawowymi prawami opisującymi zachowanie gazów 

oraz ciał w obecności przepływającego powietrza. Uczestnicy 
przekonają się, jak silne może być powietrze oraz jak nieintuicyjne 

zjawiska może powodować. Limit miejsc: 25 
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Warsztaty z zakresu aktywności chemicznej mają na celu wprowadzenie 
młodzieży w tematykę klasyfikacji metali. Podczas zajęć, uczniowie 
wykonują doświadczenia, które potwierdzą istotę szeregu napięciowego, 
na konkretnych przykładach porównają aktywności poszczególnych 
pierwiastków. Uczniowie dowiedzą się również, czym jest pasywacja 
„prawdziwa” i „nieprawdziwa”, a tym samym czy wszystkie metale 
posiadają właściwości pasywujące. Limit miejsc: 30 
 

WARSZTAT  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
11:00-11:45; 12:00-12:45 

„Poznaj Stachu po zapachu”       

Uczestnicy zajęć dowiedzą się oni między innymi, jak to się dzieje, 
że czujemy zapachy oraz dlaczego efekt ten jest lepszy, gdy 
bierzemy głęboki wdech. Ponadto, poznają budowę narządu węchu 
człowieka, a także sposoby rejestrowania rozmaitych woni przez 
zwierzęta. Całość zajęć wzbogaci możliwość wykonania własnych 
artykułów zapachowych, które następnie będzie można zabrać ze 
sobą do domu. Limit miejsc: 30 
 

WARSZTAT  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
9:00-9:45; 10:00-10:45 

„Znaleźć swoje miejsce w szeregu – aktywność chemiczna metali”      
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Uczestnicy zajęć, będą mogli poznać różne przyczyny świecenia ciał stałych, 
cieczy i gazów z uwzględnieniem procesów fizycznych, chemicznych i 
biologicznych, na przykładzie wybranych zjawisk przyrodniczych. Szczególnie 
ciekawym zjawiskiem, omawianym na zajęciach będzie luminescencja, 
polegająca na emisji światła widzialnego. Dzieciaki samodzielnie stworzą 
ciecze o właściwościach luminescencyjnych, wykorzystując do tego tusze z 
wkładów do zakreślaczy, skrobię, tonic czy wodę i lampę UV. Limit miejsc: 30 

WARSZTAT  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
11:00-11:45; 12:00-12:45 

„Oczyszczaj a nie zanieczyszczaj - od czego brudzi się powietrze?” 

  

Uczestnicy niniejszych warsztatów poznają główne źródła zanieczyszczeń. Dowiedzą 
się, iż na stan atmosfery wpływa nie tylko ciągle rozwijający się przemysł, ale też 
sama natura i zachodzące w niej procesy. Ponadto, uświadomią sobie, jakie skutki 
mogą nieść za sobą wszelkie skażenia powietrza, zagłębiając się między innymi w 
pojęcie smogu. Jak jednak sprawdzić, czy powietrze z naszego otoczenia, którym 
oddychamy na co dzień, jest mocno zanieczyszczone, nie mając specjalistycznego 
sprzętu? Odpowiedź na te i wiele innych pytań, uzyskacie podczas warsztatów. 
Limit miejsc: 30 

WARSZTAT  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
9:00-9:45; 10:00-10:45 

„Świet(L)ne eksperymenty” 
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Każdy uczeń może pobrać na recepcji Festiwalu specjalne książeczki z zadaniami do wypełnienia, 
które wciągną uczniów w świat nauki E(x)plory. Ścieżki zachęcą uczniów do aktywnego udziału w 
Festiwalu poprzez poszukiwanie odpowiedzi na zadane w ścieżce pytania. Odpowiedzi znajdować 
się będą na stoiskach naukowych. Za rozwiązanie ścieżki edukacyjnej oraz dodanie zdjęcia na 
Instagram z #Explory - uczeń otrzymuje drobny upominek na recepcji. 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE E(X)PLORY 9:00-14:00  
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Uczestnicy Festiwalu mogą obejrzeć projekty naukowe przygotowane przez Młodych Naukowców, 
którzy biorą udział w Konkursie Naukowym E(x)plory. Uczestników Festiwalu zapraszamy do 
nieopodal położonego Dworku, gdzie będzie można spotkać uczniów realizujących innowacyjne 
projekty badawcze z różnych dziedzin naukowych. Przyjdźcie poznać inspirujących rówieśników i 
poznać kulisy pracy młodego badacza! Uwaga: projekty można zwiedzać w godz. 10:00-12:00 oraz 12:45-
14:45 

REGIONALNY ETAP KONKURSU NAUKOWEGO E(X)PLORY 
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Wszystkich uczestników Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory zapraszamy do 
odwiedzenia stoisk informacyjno–naukowych po garść naukowych inspiracji, ciekawych 

propozycji dla młodzieży oraz technologicznych ciekawostek! 
 

• Smart_Lab „KosmoBOTY, czyli podróż po galaktyce!” 
• Wystawa „Człowiek – niezwykła maszyna” 

• Wystawa „Człowiek – trybik w machinie przyrody” 
• Stoisko Naukowe – Poznaj Program E(x)plory! 

STOISKA INFORMACYJNO-NAUKOWE 9:00-14:00  
  



ZAPISY: 
 

Na wszystkie atrakcje zawarte w programie obowiązują zapisy 
 

Prosimy przesyłać zgłoszenia na  adres podzamcze@explory.pl  
 

Decyduje kolejność zgłoszeń 
 

W treści maila prosimy napisać:  
 

liczbę zgłaszanych osób, wiek, nazwę szkoły, nazwę i godzinę wybranych atrakcji 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  
 

Serdecznie zapraszamy! 

Do udziału w Festiwalu E(x)plory zapraszamy 

uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (13-19 lat) 

mailto:torun@explory.pl
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