Program 22. Pikniku Naukowego Polskiego Radia
i Centrum Nauki Kopernik

Numer stanowiska: A1
Nazwa instytucji: Politechnika Śląska
Tytuł pokazu: Poruszeni
Poznamy zjawiska fizyczne dotyczące ruchu, podstaw termodynamiki i elektromagnetyzmu.
Uzbrojeni w taką wiedzę, przyjrzymy się zasadom działania silnika cieplnego i silnika
elektrycznego.

Tytuł pokazu: Ruch – jedno słowo, wiele znaczeń
Będziemy testować urządzenia mechaniczne. Najpierw przetransportujemy paczki
na przenośniku taśmowym, później sprawdzimy, jak mechaniczna dłoń naśladuje nasze ruchy,
a na koniec pokierujemy działaniem robotów.
Tytuł pokazu: Co w górotworze piszczy?
Porozmawiamy o sposobach wydobycia węgla. Poznamy przyczyny ruchów mas ziemnych
i przekonamy się, jak wydobycie węgla wpływa na środowisko.

Tytuł pokazu: Geopolimery – ekologiczna rewolucja w budownictwie!
Czym są geopolimery? Porozmawiamy o ich właściwościach i zastosowaniu, a później
przeprowadzimy eksperymenty.
Tytuł pokazu: Maszyna w ruchu – sposób poruszania się robotów mobilnych
Poznamy różne roboty mobilne w akcji i porozmawiamy o ich wpływie na nasze życie.
Zastanowimy się, jak zbudować i zaprogramować wymarzonego robota mobilnego.
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Tytuł pokazu: Ludzie w ruchu – samochody przyszłości
Przyjrzymy się energooszczędnym pojazdom ścigającym się w zawodach Shell Eco-marathon.
Na modelach poznamy szczegóły nowoczesnych hybrydowych układów zasilania i działanie
ogniwa wodorowego.
Tytuł pokazu: Ruch zmienny po moście a siły wewnętrzne
Co się dzieje, kiedy przejeżdżamy po moście? Dzięki specjalnej aparaturze dowiemy się, jakie
siły oddziałują na mosty pod kołami naszych samochodów.

Tytuł pokazu: Język w ruchu, ruch w języku
Będziemy nadawać i odczytywać komunikaty. Porozmawiamy o historii różnych sposobów
porozumiewania się i współczesnych możliwościach ich zastosowania.
Tytuł pokazu: Niewidzialne ruchy powietrza – obrazowanie smugowe
Fotografia schlierenowska jest specjalistyczną metodą wykonywania zdjęć, obrazów i filmów
smug powietrza. Za jej pomocą przyjrzymy się zmianom gęstości powietrza wywołanym
zmianami temperatury, w tym ciepłem naszych dłoni.
Tytuł pokazu: Biocząsteczki w ruchu
Przeprowadzimy eksperymenty, podczas których dowiemy się czym jest chromatografia.
Wykonamy też chemiczne jojo, które zabierzemy ze sobą do domu.

Numer stanowiska: A2
Nazwa instytucji: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Tytuł pokazu: Planeta w ruchu: powietrze
Przekonamy się, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy. Dowiemy się,
w jaki sposób bada się poziom zanieczyszczeń, i przyjrzymy się sposobom „wietrzenia” miast.
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Tytuł pokazu: Jak przyspieszać atomy i jeszcze mniejsze cząstki?
Będziemy przyspieszać cząstki elementarne. Dowiemy się, jak wygląda praca naukowców
w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Dzięki wirtualnej rzeczywistości zajrzymy
w głąb największego laboratorium i najważniejszego eksperymentu fizycznego na świecie.

Tytuł pokazu: Fizyka maszyn oblężniczych
Dowiemy się, jak działały katapulty, balisty czy trebusze. Wcielimy się w rolę dawnych
inżynierów wojskowych, zbudujemy maszyny oblężnicze i nauczymy się z nich strzelać.

Tytuł pokazu: Ruch w ciele człowieka, czyli odrobina biofizyki
Na przykładzie hydraulicznego modelu dowiemy się, jak pracują nasze nerki. Zajrzymy też
do wnętrza tętnicy. Poznamy budowę i zastosowanie AED, czyli Automatycznego Defibrylatora
Zewnętrznego.

Tytuł pokazu: Rakieta kosmiczna
Poznamy zasady fizyki rządzące ruchem rakiety w atmosferze i dalszej przestrzeni kosmicznej.
Przyjrzymy się konstrukcji rakiety skonstruowanej przez studentów AGH. Na koniec
prześledzimy symulację jej lotu.

Tytuł pokazu: Autonomiczne pojazdy planetarne
Będziemy eksplorować powierzchnię Marsa. Wykorzystamy do tego łazik marsjański Kalman.
Zbadamy powierzchnię Czerwonej Planety, a potem wyślemy łazik z powrotem do domu,
na Ziemię.

Tytuł pokazu: E-Moto AGH – terenowy motocykl elektryczny
Przyjrzymy się konstrukcji elektrycznego motocyklu zbudowanego na AGH. Porozmawiamy
też o zastosowanych w tej maszynie rozwiązaniach technicznych.
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Tytuł pokazu: Łódź solarna
Łódź napędzana słońcem! Obejrzymy łódź solarną, w pełni zasilaną energią słoneczną.
Poznamy budowę paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1000 W i przyjrzymy się
hydroskrzydłom, które powalają kadłubowi na wyjście ponad powierzchnię wody.

Tytuł pokazu: Wahadło reakcyjne
Poznamy rozwiązania wykorzystywane do stabilizacji położenia satelitów i robotów
kroczących. Przeprowadzimy doświadczenie i przyglądając się działaniu wahadła, dowiemy się,
czym jest wykorzystanie zasady zachowania momentu pędu.

Tytuł pokazu: Systemy dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu Weigh-in-Motion
Przeciążona ciężarówka jest zagrożeniem dla innych użytkowników ruchu drogowego.
Poznamy działanie mechanizmu, dzięki któremu można zważyć ciężarówkę bez konieczności
jej zatrzymywania.

Tytuł

pokazu:

Lewitacja

magnetyczna

z

wykorzystaniem

nadprzewodnika

wysokotemperaturowego YBCO
Lewitacja jest wykorzystywana na skalę przemysłową przy podwieszeniu wagonów
na poduszce magnetycznej, konstrukcji maszyn i w diagnostyce. Przeprowadzimy
doświadczenie i szczegółowo przyjrzymy się temu zjawisku.

Tytuł pokazu: Silnik zasilany światłem z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym
Przyjrzymy się działaniu silnika zasilanego światłem. Silnik wytworzy energię potrzebną
do zasilania… silnika.

Tytuł pokazu: Elektromiografia (EMG) i EMG-biofeedback mięśni człowieka
Będziemy trenować boks i sztuki walki. Zagramy też w grę wymagającą pracy naszych mięśni.
Wszystko po to, aby przeanalizować procesy, które zachodzą wówczas w naszych mięśniach.
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Tytuł pokazu: EEG-biofeedback – sterowanie za pomocą fal mózgowych
Przyjrzymy się reakcjom naszego organizmu. Zagramy w grę komputerową, którą będziemy
sterować za pomocą fal mózgowych.

Numer stanowiska: A3
Nazwa instytucji: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Tytuł pokazu: Gazy w roli głównej, czyli mrożące krew w żyłach eksperymenty
Czym są te wszędobylskie (i często niewidzialne) cząsteczki? Aby się przekonać,
przeprowadzimy eksperymenty. Będzie kolorowo, ale i momentami zmrozimy krew w żyłach.
Pójdziemy na spacer w chmurach i złapiemy w dłonie naprawdę zimne substancje.

Tytuł pokazu: ruro-WARSZTATY
Któż w dzieciństwie nie chciał być inżynierem? Wcielimy się w rolę inżynierów i będziemy
budować rurociągi.
Tytuł pokazu: Prawa gazowe w akcji
Spróbujemy jednym dmuchnięciem napełnić gigantyczne torby Bernoulliego. Sprawdzimy, jak
wysoko mogą się one wznieść w powietrze. Z toreb zbudujemy też fantazyjne konstrukcje.

Numer stanowiska: A4
Nazwa instytucji: Ambasada Francji – Instytut Francuski w Polsce
Tytuł pokazu: Test zderzeniowy, trafianie w cel i ważenie za pomocą sprężyny
Na modelu przeprowadzimy crash test zderzeń samochodowych. Sprawdzimy, jakie są
optymalne warunki przy wystrzeliwaniu piłeczki do celu. Będziemy też ważyć ciała,
a wykorzystamy do tego sprężynę.
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Tytuł pokazu: Pantofelki i cebula pod mikroskopem
Pod mikroskopem prześledzimy ruch pantofelków. Będziemy też obserwować, jak porusza się
woda pomiędzy komórkami czerwonej cebuli a ich otoczeniem.

Tytuł pokazu: Ruchome masy powietrza i powolne ruchy Ziemi
Skonstruujemy model atmosfery Ziemi i przyjrzymy się, jak przemieszczają się w niej masy
powietrza.

Następnie przygotujemy model skorupy ziemskiej, poznamy jej budowę

i przyjrzymy się warstwom skał osadowych. Dowiemy się, jak na ziemską skorupę wpływa ruch
płyt tektonicznych, jak tworzą się fałdy i uskoki.

Tytuł pokazu: Lekcja techniki / informatyki
Zbudujemy model wyścigówki – jej osiągi będą zależały od zastosowanych rozwiązań
technicznych. Zaprogramujemy ruchy robota, diody LED, serwomotoru. Przeprowadzimy
pomiar temperatury i wilgotności. Przyjrzymy się makiecie pociągu z klocków, sterowanej
za pomocą programowania na platformach Blockly i mBlock.

Tytuł pokazu: Lekcja magii
Spróbujemy dojrzeć, gdzie ukryły się kuleczki. Przyjrzymy się też karcianym sztuczkom.
Dowiemy się, jak za pomocą gestów i ruchów można stworzyć iluzję dla oka.

Numer stanowiska: A5
Nazwa instytucji: Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Przepływ materiału sypkiego w silosie.
Ponad trzy czwarte surowców wykorzystywanych w przemyśle jest w formie sypkiej. Przewieźć
albo składować tony sypiących się materiałów to nie lada sztuka. Dowiemy się, jak i z czego
budować silosy, a potem zajrzymy do jednego z nich.
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Tytuł pokazu: Rock and roll na mleku
Dowiemy się, czym jest zwilżalność cieczy i co na nią wpływa. Wywołamy reakcję cieczy
z detergentem, a efekt odtańczą nam cząsteczki barwnika.

Tytuł pokazu: Ruch w obiektywie szybkiej kamery
Świat jest w ciągłym ruchu. My też wciąż się ruszamy. Czasem coś dzieje się powoli, a czasem
tak szybko, że nawet tego nie zauważamy… chyba że mamy szybką kamerę. Ile zjawisk dookoła
nas jest nieuchwytnych dla ludzkiego oka? Zobaczymy!

Numer stanowiska: A6
Nazwa instytucji: Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Pod mikroskopem i pod lupą
Dowiemy się, jak jedzenie krąży w naszym ciele. Zajrzymy do przewodu pokarmowego
i poznamy jego budowę. Porozmawiamy też, co powinniśmy jeść, a czego unikać na talerzu.

Tytuł pokazu: Jak dzwoni dzwon?
Sprawdzimy, czego potrzeba, aby biły dzwony. Obejrzymy matematyczny model dzwonu,
dowiemy się, jak powinien być zawieszony i poruszany, żeby osiągnąć najlepszy dźwięk.
Porozmawiamy też o historii ludwisarstwa.

Tytuł pokazu: Programowanie żywności
Czego należy dodać do żywności, aby była odpowiednio zagęszczona? Jak na te dodatki
reaguje nasz organizm? Prześwietlimy je!

Tytuł pokazu: Ochrona środowiska – wyzwanie naszych czasów
Dowiemy się, jak rozwój techniki może ratować środowisko naturalne. Porozmawiamy
o fotowoltaice, dzięki której możliwe jest uzyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł. Przyjrzymy się ogniwom wodorowym i poznamy technologię wykorzystywaną
w samochodach z napędem wodorowym.
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Numer stanowiska: A8
Nazwa instytucji: Czeskie Centrum, Národní technické muzeum Praha, VIDA!
Brno
Tytuł pokazu: Ruch to technika
Przyjrzymy się różnym mechanizmom i konstrukcjom. Dowiemy się, czym jest korbowód,
korba, popychacz i rama. Będzie też wyścig, przed którym sami udoskonalimy nasze autka.

Tytuł pokazu: Rower: jak to możliwe?
Przeprowadzimy doświadczenia i poznamy praktyczne przykłady zasad działania roweru: efekt
rotacji koła, efekt żyroskopowy, inercję i inne.

Numer stanowiska: A9
Nazwa instytucji: Beijing Municipal Administration Center of Parks (Chiny)
Tytuł pokazu: Znane i mniej znane skarby Chin
Wybierzemy się w podróż po Chinach. Nauczymy się lepić pandę z gliny (wykonane modele
weźmiemy na pamiątkę), poznamy chińskie rośliny, o których mało kto słyszał, a także
zgłębimy sekrety starożytnego budownictwa Państwa Środka.

Numer stanowiska: A11
Nazwa instytucji: Włoski Instytut Kultury w Warszawie i INFN (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare)
Tytuł pokazu: Curvare lo spazio – Zakrzywić czasoprzestrzeń
Przyjrzymy się deformacjom przestrzeni i czasu, które w kosmosie wywoływane są przez ciała
o wielkiej masie. Sami też zakrzywimy czasoprzestrzeń!
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Tytuł pokazu: Model interferometru
Dowiemy się, czym jest interferometr. Na pomniejszonym modelu przyjrzymy się działaniu
detektora fal grawitacyjnych VIRGO. Ramiona prawdziwego detektora mają 3 km długości!

Numer stanowiska: A12
Nazwa instytucji: Pracownia Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł pokazu: Przybysze z kosmosu!
Przyjrzymy się świadkom narodzin Układu Słonecznego. Dotkniemy ciał niebieskich, które
przybyły do nas z kosmosu. Nauczymy się rozpoznawać meteoryty i sprawdzimy, czy Ziemi
grozi kosmiczne zderzenie.

Tytuł pokazu: Wędrówki kontynentów dokumentowane skamieniałościami
Dowiemy się, co skamieniałości mówią o historii naszych kontynentów. Czy kiedyś wyglądały
tak jak dzisiaj? Na specjalnych stanowiskach samodzielnie przygotujemy gipsowe odciski
skamielin.

Tytuł pokazu: Dynamika Ziemi. Dlaczego kontynenty są w ciągłym ruchu?
Przyjrzymy się powierzchni Ziemi. Zobaczymy, jak płyty tektoniczne poruszają się i zderzają.
Dowiemy się, jaki kształt miały kiedyś kontynenty, w jaki sposób się przemieszczały i jak
przeobrażały na skutek tych wędrówek.
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Numer stanowiska: A13
Nazwa instytucji: Klub Astronomiczny Almukantarat
Tytuł pokazu: Tęcza a ruch ciał niebieskich
Porozmawiamy o jednym z podstawowych badań ruchu ciał niebieskich, czyli spektroskopii.
Dowiemy się, czym jest widmo i na czym polega efekt Dopplera. Przyjrzymy się rejestracji
widma. Wykonamy też własne spektroskopy.

Tytuł pokazu: Co się rusza w kosmosie?
Porozmawiamy o ruchach ciał niebieskich. Dowiemy się, czym są tranzyt i rezonans orbitalny.
Poznamy też rodzaje zaćmień Słońca.

Tytuł pokazu: Skąd się bierze kształt rakiety?
Aerodynamiczny kształt rakiety jest niezwykle istotny, aby uzyskać duże prędkości
oraz zachować stabilność podczas lotu. Przekonamy się o tym, przeprowadzając eksperyment
w tunelu aerodynamicznym.

Tytuł pokazu: Mapka nieba – zrób to sam!
Czemu nam się wydaje, że to gwiazdy krążą na niebie, a nie my się obracamy? Od czego zależy
wysokość górowania Słońca? Wykonamy mapki nieba i porozmawiamy o wpływie ruchu
obrotowego i obiegowego Ziemi na ruch sfery niebieskiej.

Tytuł pokazu: Czy światło może poruszyć?
Wiek XIX przyniósł nam fascynującą wiedzę o naturze najważniejszego materiału
obserwacyjnego dla astronomów – światła. Okazało się, że brak masy nie wyklucza posiadania
pędu. By to udowodnić, William Crookes stworzył pewne urządzenie. Przyjrzymy się mu
i poznamy wyniki tego doświadczenia.
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Numer stanowiska: A14
Nazwa instytucji: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Tytuł pokazu: Kosmiczne tańce w rzeczywistości wspomaganej (augmented reality)
Za pomocą specjalnych plakatów i aplikacji będziemy pozyskiwać informacje techniką
rzeczywistości wspomaganej (augmented reality).

Tytuł pokazu: Wirtualna podróż w głęboki kosmos (i z powrotem)
Za pomocą specjalnej aplikacji i dzięki technologii VR Oculus Rift zobaczymy, jak powstawał
i ewoluował wszechświat.

Tytuł pokazu: Teleskop ciemnej materii
Czym jest ciemna materia? Dowiemy się, przyglądając się pracy hipotetycznego teleskopu
ciemnej materii.

Tytuł pokazu: Grawitacyjne soczewkowanie na żywo
Używając sensora ruchu i specjalnego oprogramowania, zobaczymy, jak działa słynne uginanie
i zakrzywianie czasoprzestrzeni przez masywne ciała. Wirtualnie zwiększymy masę swego ciała
i sprawdzimy, jak zniekształcilibyśmy obrazy odległych galaktyk. Poznamy też zjawisko
powstawania tzw. pierścieni Einsteina i dowiemy się, jak astronomowie badają rozkład
niewidzialnej masy we wszechświecie.

Tytuł pokazu: Astro gry planszowe i zabawy dla dzieci
W specjalnym kąciku dla najmłodszych przyjrzymy się makietom galaktyk wydrukowanych
w trójwymiarowej technologii. Oprócz tego sprawdzimy się w grach o kosmicznej tematyce,
ułożymy kosmiczne puzzle i pokolorujemy astronomiczne kolorowanki.

Tytuł pokazu: Zapytaj astronoma
Będziemy dyskutować z astronomami i fizykami. Poznamy szczegóły ich pracy oraz dowiemy
się wszystkiego o galaktykach, gwiazdach i kosmosie.
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Numer stanowiska: A15
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Astronautyczne
Tytuł pokazu: Sterowanie robotem mobilnym za pomocą wizji zdalnej
Będziemy sterować robotem mobilnym – Gają. Dzięki wizji zdalnej robot będzie się poruszał
po specjalnie przygotowanym torze i tylko od nas będzie zależało, jaki dystans pokona.

Tytuł pokazu: Sterowanie ramieniem robotycznym
Pokierujemy ramieniem robotycznym, które jest elementem łazika marsjańskiego Skarabeusz.
Za pomocą komputera będziemy podnosić, układać i przewracać przeszkody. Jak na Marsie.

Tytuł pokazu: Start rakiety na wodę
Odpalimy rakietę. Odrzut zapewni woda i sprzężone powietrze. Wzniesiemy się na kilkanaście
metrów. 10, 9, 8… zapłon!

Numer stanowiska: A16
Nazwa instytucji: Miasto Stołeczne Warszawa
Tytuł pokazu: Warszawa w ruchu
Porozmawiamy o mieszkańcach Warszawy. Rozwiążemy quiz na temat migracji
oraz kształtowania się społeczeństwa Warszawy na przestrzeni lat.

Tytuł pokazu: Zmienność architektoniczna Warszawy
Nałożymy specjalne okulary i wybierzemy się w wirtualną podróż po Warszawie. Czeka nas lot
nad Wisłą; spacer po Starym Mieście; spacer po Warszawie śladami Chopina albo podróż
w czasie do Warszawy XI, XIV i XVI wieku oraz 1944 roku.
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Tytuł pokazu: Warszawa w ruchu
Na warsztatach plastycznych wykonamy magnes na lodówkę z naszym ulubionym środkiem
komunikacji po mieście.

Tytuł pokazu: Warszawa w ruchu
Przyjrzymy się rowerowi stacjonarnemu ładującemu urządzenia elektryczne. Odwiedzimy
siłownię miejską. Porozmawiamy z trenerami personalnymi i dowiemy się, jakie aktywności
sportowe oferuje nam Warszawa.

Tytuł pokazu: Warszawa w ruchu
Na fotografiach obejrzymy charakterystyczne miejsca i budowle Warszawy. Podyskutujemy
z varsavianistą i poznamy ciekawostki związane z prezentowanymi na fotografiach miejscami.

Numer stanowiska: A18
Nazwa instytucji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tytuł pokazu: Polscy wynalazcy
Przyjrzymy się wynalazkom polskich konstruktorów. Będzie łazik marsjański, egzoszkielet,
cyberryba i robopszczoła. Porozmawiamy też z ich twórcami. Wcielimy się w rolę robotyków
i będziemy samodzielnie konstruować roboty. Poznamy przy tym szczegóły pracy wynalazcykonstruktora.

Numer stanowiska: A19
Nazwa instytucji: Chongqing Science And Technology Museum (Chiny)
Tytuł pokazu: Przeżujmy to jeszcze raz
U przeżuwaczy, np. u krowy, pokarm wstępnie strawiony wraca z żołądka do jamy gębowej,
gdzie jest ponownie przeżuwany. Nic dziwnego, że zwierzęta te potrzebują aż czterech
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żołądków. Prześledzimy krok po kroku proces trawienia u krowy, a ponadto przekonamy się,
że jeden z jej żołądków – księgi – stanowi składnik smakowitych chińskich specjałów.

Numer stanowiska: A20
Nazwa instytucji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
Tytuł pokazu: Makieta
Czym jest technologia Direct Pipe? Jak jest wykorzystywana przy budowie gazociągów?
Wszystkiego dowiemy się ze specjalnej makiety.

Numer stanowiska: A21
Nazwa instytucji: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Tytuł pokazu: Move it!
Będziemy się wpatrywać w hipnotyzującą spiralę. Przyjrzymy się ruchomym figurom.
Wywołamy tornado w butelce. Dowiemy się, kim jest nurek kartezjański i co to takiego zegarek
wodny Mariotte’a. Przeprowadzimy szereg doświadczeń, dzięki którym przekonamy się, że
świat jest w ciągłym ruchu!

Tytuł pokazu: Niemiecki porusza – Deutsch bewegt
W niezwykły sposób podciągniemy się z niemieckiego: stworzymy pacynki… ze skarpetek,
porzucamy piłką do kosza, a potem zagramy w twistera. Nie zabraknie też memory, puzzli
oraz quizów. I mnóstwa niemieckich słówek.

Tytuł pokazu: Od biologii regeneracyjnej do terapii rekonstrukcyjnej
Pojeździmy na rowerach stacjonarnych. Specjalna aparatura zmierzy, ile w to wkładamy
wysiłku. Porozmawiamy też, czym dla człowieka jest ruch fizyczny.
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Tytuł pokazu: Warianty Maszyny Goldberga
Zaprojektujemy i zbudujemy specjalną machinę. Na ścianie montażowej będziemy umieszczać
mechaniczne elementy, tak aby utworzyć połączony ciąg ruchów kolejnych części naszej
konstrukcji.

Tytuł pokazu: Złapać groszek
Kto zdoła trafić młotkiem w groszek? Trzeba zaczaić się u wylotu specjalnej instalacji i kiedy
tylko wyleci ziarnko grochu… trrrach!!!

Numer stanowiska: A22
Nazwa instytucji: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339
im. Raoula Wallenberga
Tytuł pokazu: Symulacja skoków narciarskich
Na specjalnym modelu przeprowadzimy symulację skoków narciarskich. Kto dostanie „wiatr
pod narty” i poleci najdalej?

Tytuł pokazu: Nieważkość
Przeprowadzimy doświadczenie, aby przekonać się, jak nieważkość działa w praktyce.
Dowiemy się też, co nas czeka, gdy będziemy się ważyć… w windzie.

Tytuł pokazu: Czy możliwy jest ruch bez napędu?
Podejrzymy, jak zachowują się pojazdy na torze powietrznym. Jadą? Stoją? I jeszcze jedno, te
pojazdy nie mają napędu!

Tytuł pokazu: Helikopterki i inne zabawki
Będziemy składać papierowe „helikopterki”. Następnie przeprowadzimy testowe loty
samodzielnie wykonanych konstrukcji. Przyjrzymy się też intrygującym zabawkom, które
poruszają się… dość nietypowo.
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Tytuł pokazu: W krainie zagadek
Przeniesiemy się do krainy zagadek. Czy wszystkie łamigłówki da się rozwiązać w głowie,
czy może będziemy musieli przeprowadzić eksperymenty?

Tytuł pokazu: Gry ruchowe dobre na wszystko
Jak wykorzystać skakankę do nauki tabliczki mnożenia? Jak gra w klasy może pomóc
w zapamiętywaniu wzorów? Sprawdzimy się w nowych wersjach popularnych gier ruchowych.
Kto powiedział, że trzeba siedzieć przy biurku, wkuwając matmę?

Numer stanowiska: A23
Nazwa instytucji: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tytuł pokazu: Czujniki ruchu
Dowiemy się, jak działają czujniki ruchu typu PIR i czym jest platforma Arduino. Potem
podłączymy jedne do drugich i przejdziemy do praktyki.

Tytuł pokazu: Komputerowy symulator rzutu
Czym jest rzut ukośny? Jaki wpływ na taki rzut ma grawitacja? Przeprowadzimy eksperyment
i rzucimy piłką. W analizie eksperymentu pomoże nam komputerowy symulator, który pozwoli
pobawić się również grawitacją.

Tytuł pokazu: Ruch w wirtualnej rzeczywistości
Przeniesiemy się w wirtualną rzeczywistość. Dzięki technologii VR i odizolowaniu wzroku
od otoczenia ruszymy w niesamowitą podróż, podczas której będziemy zmieniać zasady fizyki
i ruchu świata rzeczywistego.

Tytuł pokazu: Drukowana mechaniczna ręka 3D
Co może robotyczna ręka? Porozmawiamy o konstruowaniu sztucznych kończyn. Jednej z nich
przyjrzymy się dokładniej…
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Tytuł pokazu: Zaprogramuj ruch gąsienicy
Skonstruujemy gąsienicę, której każdy segment ma zaprogramowany ruch. Kolejność
układania poszczególnych części zadecyduje, jak gąsienica będzie się poruszać i czy poradzi
sobie z pokonaniem toru przeszkód.

Tytuł pokazu: Na ile realny jest ruch w rzeczywistości wirtualnej?
Dowiemy się, czym jest przechwytywanie ruchu (ang. motion capture). Porozmawiamy o jego
zastosowaniu w przemyśle i w rozrywce. A potem włączymy kamery…

Numer stanowiska: A24
Nazwa instytucji: Muzeum Narodowe w Warszawie
Tytuł pokazu: Ruch w sztuce
Jak artyści przedstawiali ruch na przestrzeni dziejów? Przyjrzymy się reprodukcjom dzieł sztuki
z różnych epok. Będą też warsztaty. Samodzielnie wykonamy dzieło sztuki w nurcie op-art oraz
skonstruujemy własny mobil.

Numer stanowiska: A26
Nazwa instytucji: Uniwersytet w Białymstoku, II LO w Białymstoku, Elte
University Budapest, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
Tytuł pokazu: O obrotach sfer niebieskich… i naszej rodzimej planety Ziemi
Czy kontynenty zawsze wyglądały tak jak teraz? Czym są strefy czasowe? Czy możliwe,
by samolot wyleciał z Hongkongu w czwartek, a przyleciał do San Francisco w środę?
Na przygotowanych wcześniej modelach przyjrzymy się konsekwencjom ruchów Ziemi.
Będziemy też oglądać niebo przez okulary VR.
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Tytuł pokazu: Ty czy ja – kto z nas ma pierwszeństwo? Poznaj zasady ruchu drogowego
Aby bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, konieczna jest znajomość zasad ruchu
drogowego. W nauce zasad regulujących ruch we wspólnej przestrzeni pomoże nam specjalna
gra.

Tytuł pokazu: Ślady przestępcy na miejscu zdarzenia
Przestępca, poruszając się na miejscu zdarzenia, wykonuje zazwyczaj wiele ruchów, dzięki
czemu pozostawia po sobie najróżniejsze ślady. Wcielimy się w śledczych i spróbujemy
odszukać ślady daktyloskopijne.

Tytuł pokazu: Ruch informacji ożywia przestrzeń rzeczy
Sieć wykorzystywana przez przedmioty wprawiła w ruch otaczający nas świat. Lodówka
zamawiająca produkty, dostawy z wykorzystaniem dronów – otoczenie dostosowuje się
automatycznie do naszych potrzeb. Poznamy niezwykły świat inteligentnych urządzeń
i dowiemy się, jak odbywa się ruch informacji w internecie rzeczy.

Numer stanowiska: A27
Nazwa instytucji: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej
Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Mózg – nasz indywidualny trener
Porozmawiamy, czym właściwie jest ten mózg. Zbudujemy jego model i dowiemy się, za co
odpowiadają poszczególne obszary. Sprawdzimy, co się dzieje, kiedy nasz mózg jest
pod wpływem alkoholu. Do tego gry, testy i warsztaty. Wszystko o tym, co mamy w głowie.

Tytuł pokazu: Mrówki – małe i ruchliwe
Zajrzymy do kolonii mrówek. Dowiemy się, jak mrówki żyją, jak pracują i jak szybko biegają!
Porozmawiamy też o roli mrówek w środowisku oraz… w nauce. Najmłodsi narysują lub ulepią
swoje własne mrówki. Będą nagrody!
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Numer stanowiska: A28
Nazwa instytucji: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Ruch to zdrowie
Dowiemy się, dlaczego ruch jest tak ważny dla naszego zdrowia. Przyjrzymy się też
posturografowi, czyli nieinwazyjnemu urządzeniu do badania ruchu.

Tytuł pokazu: Teatrum anatomicum – kosmiczne podróże po szlakach ruchowych w mózgu
Wybierzemy się na wirtualną wędrówkę do wnętrza ludzkiego mózgu. Przyjrzymy się
preparatom mikroskopowym komórek budujących nasze ciało. Dowiemy się, jak wygląda
obieg krwi i tlenu oraz siatka nerwów w ciele człowieka.

Tytuł pokazu: Ruchy i odruchy – dlaczego możemy się poruszać?
Dowiemy się, jakie komórki budują nasz mózg i układ mięśniowy. Poznamy neurofizjologiczne
podstawy odruchów i ogólnej koordynacji ruchowej człowieka. Na modelu przyjrzymy się
przepływowi impulsów nerwowych w naszym ciele.

Tytuł pokazu: Kącik dla najmłodszych
Zagramy w gry logiczne i poukładamy puzzle. Do domu zabierzemy książeczki z zestawem
zagadek do rozwiązywania z kolegami i koleżankami.

Tytuł pokazu: Kącik ekspercki
Porozmawiamy z pracownikami z IMDiK PAN. Poruszymy bieżące zagadnienia naukowe, które
wciąż budzą kontrowersje.
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Numer stanowiska: A29
Nazwa instytucji: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej
Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Mobilne laboratorium – badania bez granic
Jeśli chory nie może przyjechać do laboratorium, to ono musi przyjechać do niego. Przyjrzymy
się, jak wygląda takie laboratorium na kółkach, i przetestujemy je, przeprowadzając kilka
prostych analiz laboratoryjnych. Poznamy też inne mobilne narzędzie badawcze. Zamienimy
smartfon w spektrofotometr lub mikroskop, a zdobyte dane prześlemy do komputera
badawczego i poddamy analizie.

Tytuł pokazu: Czy bakterie mają nóżki?
Z przygotowanych materiałów kreatywnych wykonamy modele ruchliwych bakterii. Dowiemy
się, gdzie się śpieszą nasze wiercipięty, przyjrzymy się im pod mikroskopem i przekonamy się,
jak szybko potrafią się przemieszczać.

Numer stanowiska: A30
Nazwa instytucji: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
Tytuł pokazu: Biegaj poprawnie – działaj sprawnie
Biegać każdy może, ale czy każdy potrafi? Dla wielu aktywnych osób poprawna technika biegu
stanowi duży problem. Nauczymy się wykonywać ćwiczenia lekkoatletyczne, które pomagają
w opanowaniu prawidłowej techniki biegania.

Tytuł pokazu: Ruszaj stopą
Nasz bezpośredni kontakt z podłożem odbywa się głównie za pomocą stóp, dlatego bardzo
ważne jest, aby były prawidłowo ukształtowane. Przebadamy swoje stopy na podoskopie
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i dowiemy się, co robić, aby nadać im poprawny kształt i poruszać się nie tylko szybko, ale
i zdrowo.

Tytuł pokazu: Zmierz się ze swoim refleksem
Sprawdzimy

się

podczas

treningu

koncentracji,

koordynacji

wzrokowo-ruchowej

i wytrzymałości. Wykorzystamy do tego specjalne urządzenia (Batak oraz Wiedeński System
Testów), czyli sprzęt, którego używają np. zawodnicy Manchester United, zespoły Formuły 1
albo elitarne jednostki wojskowe.

Tytuł pokazu: Ruszaj z AWF
Nauczymy się techniki marszowej nordic walking, a następnie, wraz z kilkuosobową grupą,
wyruszymy z kijkami na krótki marsz wokół stadionu.

Tytuł pokazu: Profilaktyka podstawą w ruchu
Systematyczne wykonywanie ćwiczeń profilaktycznych często może zapobiec rozwinięciu się
wad postawy. Nauczymy się ćwiczeń profilaktycznych, poznamy rodzaje aktywności pomocne
przy konkretnych wadach postawy. Tę wiedzę zabierzemy do domu, bo żeby ćwiczenia
odniosły skutek, trzeba je regularnie powtarzać.

Tytuł pokazu: Odwzoruj prawidłowy ruch
Poddamy się ocenie FMS, mającej na celu sprawdzenie, czy poprawnie się ruszamy. Dzięki niej
dowiemy się, czy gdzieś popełniamy błąd, i poznamy metody na przywrócenie optymalnej
koordynacji nerwowo-mięśniowej.

Tytuł pokazu: Ruch w dłoni
Uścisk dłoni informuje o naszej sile. Za pomocą dynamometru zbadamy siłę maksymalną
naszych rąk. Wyniki porównamy z tabelami danych w zależności od płci i wieku
oraz z rezultatami uzyskanymi przez sportowców. A na koniec poznamy najsilniejszą
uczestniczkę i uczestnika Pikniku!
Wszystkiemu będzie się przyglądał Marcin Luto, mistrz Europy w sumo.
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Tytuł pokazu: Co z twoją aktywnością fizyczną?
„Od jutra zacznę ćwiczyć” – często sobie to powtarzamy. Tymczasem zacząć trzeba już dziś.
Za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej ocenimy, czy nasza
aktywność jest wystarczająca dla zachowania zdrowia, czy przydałoby nam się trochę więcej
ruchu.

Numer stanowiska: A31
Nazwa instytucji: Polska Inżynieria Biomedyczna
Tytuł pokazu: Miniaturowy przenośny układ typu lab-on-chip do oznaczeń biomarkerów
metodą kolorymetryczną
Medycyna zmienia się dzięki nowym technologiom. Przyjrzymy się przenośnemu układowi
typu lab-on-chip. Będziemy przeprowadzać doświadczenia, dowiemy się, czym jest metoda
kolorymetryczna, i poznamy jej zastosowanie przy detekcji biomarkerów.

Tytuł pokazu: Jak zostać mistrzem darta?
Do gry w darta podejdziemy naukowo. By uzyskać idealny rzut, zmierzymy nacisk stóp
na podłoże, sprawdzimy zdolność utrzymywania równowagi oraz dokonamy pomiaru ścisku
dłoni za pomocą dynamometru ręcznego.

Tytuł pokazu: Zdrowy kręgosłup dla każdego
Porozmawiamy o biomechanicznych aspektach przeciążeń kręgosłupa. Dowiemy się, na jakie
obciążenia narażony jest kręgosłup podczas wykonywania codziennych czynności, a na jakie
podczas ćwiczeń sportowych. Poznamy też ergonomiczne sposoby ruchu, które odciążają nasz
kręgosłup.

Tytuł pokazu: Jak zobaczyć niewidoczne ruchy?
Czy świat dookoła nas jest nieruchomy? Bynajmniej! Zobaczymy ruch występujący
w przyrodzie i w organizmach żywych, który na co dzień jest niezauważalny, ponieważ jest zbyt
mały lub zbyt szybki dla ludzkiego oka.
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Tytuł pokazu: Czy ruch rozgrzewa?
Obejrzymy się w kamerze termowizyjnej. Najpierw staniemy nieruchomo, a potem będziemy
sprawdzać, jak ruch wpływa na zmianę temperatury.

Tytuł pokazu: Ruch w rzeczywistości wirtualnej
Będziemy się poruszać w rzeczywistości wirtualnej. Założymy specjalne gogle i obejrzymy
symulacje, które zabiorą nas do miejsc niedostępnych człowiekowi. Jednym z kierunków
będzie wnętrze ciała.

Tytuł pokazu: Wyprawa do wnętrza ludzkiego ciała
Jak wygląda człowiek od wewnątrz? Przekonamy się. Na specjalnych fantomach
przeprowadzimy endoskopowe inspekcje.

Tytuł pokazu: Bioreaktor przepływowy do hodowli komórek wątroby
Będziemy hodować komórki. Dowiemy się, jak działa służący do tego bioreaktor przepływowy.
Dokładnie przyjrzymy się jego budowie, a potem zajrzymy do żywej hodowli komórkowej.

Tytuł pokazu: W jaki sposób oddychamy? – zabawa z modelem pracy płuc
Jak to się dzieje, że oddychamy? Z plastikowych butelek, gumowych rękawiczek oraz rurek
do napojów zbudujemy model układu oddechowego, na którym przeprowadzimy
doświadczenia, żeby dowiedzieć się, jak to jest z tym oddychaniem. Model układu będziemy
mogli zabrać do domu.

Tytuł pokazu: Bezkontaktowy pomiar pulsu z użyciem kamery internetowej
Jak za pomocą kamery zmierzyć puls? Wystarczy obserwacja i analiza twarzy. Szybkość bicia
serca odczytamy dzięki detekcji parametru psychofizjologicznego organizmu. Brzmi naukowo,
ale potrafi to każdy komputer!
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Numer stanowiska: A34
Nazwa instytucji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł pokazu: Zażyj dziś tabletkę małą, spójrz, jak biegnie przez twe ciało.
Przekonamy się, jaką drogę musi pokonać połknięta przez nas tabletka. Na specjalnym modelu
układu pokarmowego będziemy sterować tabletką, tak aby dotarła do miejsca swego
przeznaczenia, czyli żołądka.

Tytuł pokazu: „Gwiezdne wojny” po polsku
Poznamy Raptora – sprzęt do emocjonującej zabawy w latanie. Sprawdzi się wszędzie tam,
gdzie kończą się możliwości manewrowe innych środków transportu, np. helikopterów, a więc
na terenach miejskich, w otoczeniu o dużym zagęszczeniu zabudowań.

Tytuł pokazu: Wyrusz na Marsa!
Uwaga, kosmonauci! Zadanie: eksploracja powierzchni Marsa za pomocą modelu łazika
podłączonego do interfejsu on-line. Przed nami zadania naukowe przy badaniu Czerwonej
Planety, radzenie sobie z trudnościami technicznymi, naprawy i planowanie tras. Ot,
codzienność na Marsie.

Tytuł pokazu: Odkrywcy planet
Jak wygląda Układ Słoneczny? Spróbujemy go odtworzyć na specjalnym panelu. Przed nami
zadanie ułożenia na swoich miejscach wszystkich planet Układu. Uwaga, nie możemy zawieść
kosmonauty, który przygląda się naszym dokonaniom.

Tytuł pokazu: Qumasz? Qumak!
Poprowadzimy lokomotywę! No… tak jakby, bo na symulatorze lokomotywy SIMTRAQ
wyprodukowanym przez spółkę Qumak. To na nim szkolą się przyszli maszyniści.
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Numer stanowiska: A35
Nazwa instytucji: Centrum Studiów Polarnych
Tytuł pokazu: Fabryka gór lodowych
Góry lodowe mogą być małe jak łódka albo wielkie jak województwo, płaskie
lub o fantazyjnych kształtach. Niesione przez prądy morskie, podróżują na wiele kilometrów,
a nawet podnoszą poziom mórz. O tych i wielu innych ciekawostkach dotyczących „produkcji”
gór lodowych porozmawiamy z ekspertami.

Tytuł pokazu: Znikające z map białe plamy!
Obserwowany współcześnie proces kurczenia się lodowców jest faktem. Przyjrzymy się
zmianom zasięgu lodowców wokół fiordu Hornsund od początku XX wieku do chwili obecnej.
Porozmawiamy, jak zmiany klimatyczne wpływają na życie milionów ludzi.

Tytuł pokazu: Ofensywa lodowców, czyli zjawisko szarży
Lodowiec, zwykle pokonujący w ciągu dnia odległości mierzone w milimetrach, szarżując,
przyspiesza do kilku metrów na dobę! Przyjrzymy się takim szarżom. Jedną przeprowadzimy
własnoręcznie, w akwarium.

Tytuł pokazu: Odbicie polodowcowe
Dzięki współczesnej aparaturze pomiarowej wiemy, że na Antarktydzie pod kilkoma
kilometrami lodu znajduje się ląd z licznymi jeziorami. Co by się stało, gdyby ta czapa lodowa
stopniała? By się tego dowiedzieć, przyjrzymy się pionowym ruchom skorupy ziemskiej.

Tytuł pokazu: Ruszaj na polarną wyprawę!
Zobaczymy, jak wyglądała historyczna, a jak wygląda współczesna odzież oraz sprzęt używane
podczas wypraw do Arktyki i Antarktyki. Poznamy też zasady bezpiecznego poruszania się
w trudnych warunkach pogodowych, w jakich pracują naukowcy polarni podczas prac
terenowych.
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Tytuł pokazu: Dookoła bieguna szlakiem miast arktycznych
Przez wieki tylko nieliczne ludy decydowały się na życie w tak niesprzyjających warunkach jak
te panujące w Arktyce. Współcześnie region ten jest intensywnie eksploatowany. Poznamy
dzieje podboju Arktyki i ruszymy w wirtualną podróż po krajach arktycznych, odwiedzając
po drodze najważniejsze miasta.

Numer stanowiska: A36
Nazwa instytucji: Centrum Badań Ziemi i Planet – Geoplanet
Tytuł pokazu: Latające skały
Co się dzieje, gdy meteoryt uderzy w ziemię? Przeprowadzimy eksperyment, który to
zobrazuje. Obejrzymy też fragmenty prawdziwych meteorytów, tektytów i skał wulkanicznych
wyrzucanych w powietrze w trakcie erupcji wulkanu.

Tytuł pokazu: Fauna słodkowodna
Przyjrzymy się organizmom żyjącym w wodzie. Dowiemy się, jak się poruszają w zależności
od siedliska, które zamieszkują. Porozmawiamy o wykorzystaniu takich organizmów
w badaniach geologicznych.

Tytuł pokazu: Eppur si muove – A jednak się porusza
Tellurium to mechaniczny model układu Ziemia–Słońce–Księżyc. Na modelu przyjrzymy się
ruchowi ciał niebieskich i dowiemy się, czym jest cykl dobowy, przypływy i odpływy oceanów,
zaćmienia, cykle pór roku.

Tytuł pokazu: Plamy na Słońcu
Będziemy obserwować plamy ma Słońcu. Przy korzystnych warunkach dojrzymy również
Wenus, Jowisza i Księżyc. Podczas obserwacji przekonamy się, jak szybki jest pozorny ruch
na niebie Słońca, Księżyca i planet.
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Tytuł pokazu: Ruch prądów oceanicznych
Morze Bałtyckie jest półzamkniętym słonawym akwenem. Porozmawiamy o prądach i ich
wpływie na zasolenie w „polskim” morzu.

Tytuł pokazu: Wędrówki kontynentów
Dowiemy się, jak wędrowały kontynenty. Na mapie świata z obecną pozycją wszystkich
kontynentów za pomocą magnesów będziemy przesuwać poszczególne minikontynenty,
naśladując ich ruch na przestrzeni milionów lat.

Tytuł pokazu: Trzęsienia ziemi
Wywołamy wstrząs sejsmiczny, który prześledzimy na ekranie komputera podłączonego do
sejsmometru. Na specjalnej platformie przetestujemy, na jakich podłożach wstrząsy
sejsmiczne są bardziej niebezpieczne dla budynków i jak oddziałują na ich konstrukcje.

Tytuł pokazu: Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca
Przeprowadzimy eksperyment, podczas którego dowiemy się, czym jest ruch obrotowy Ziemi
i ruch liniowy. Porozmawiamy o sile Coriolisa i przekonamy się, czy Ziemia jest idealną kulą.
Będą też krzyżówki i rebusy tematyczne.

Tytuł pokazu: Ruch sztucznych satelitów Ziemi
Dlaczego satelity nie spadają na Ziemię? Aby się przekonać, przeprowadzimy eksperyment.
Będziemy też śledzić ruch prawdziwych satelitów Ziemi.

Numer stanowiska: A37
Nazwa instytucji: Konsorcjum Naukowe Satelitarna Kontrola Środowiska
Morza Bałtyckiego
Tytuł pokazu: Ruch wody w morzach i oceanach
Dowiemy się, co się dzieje, kiedy wody z Morza Północnego docierają do Morza Bałtyckiego,
i dlaczego w wakacje Bałtyk jest taki zimny. Przyjrzymy się, co piszczy na dnie polskiego morza.
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Tytuł pokazu: Morze – wędrówka kolorów
Przeprowadzimy doświadczenia, które wyjaśnią, do czego służą pomiary satelitarne morza.
Dowiemy się, dlaczego jego wody mienią się różnymi kolorami. Sprawdzimy, czy morze się
rusza. Będziemy kolorować, rozwiązywać krzyżówki i rebusy oraz poukładamy puzzle.

Numer stanowiska: A38
Nazwa instytucji: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tytuł pokazu: Radiofarmaceutyk jako „magic bullet”
Porozmawiamy o „magicznych kulach”, które stosuje się w diagnostyce i terapii leczenia
nowotworów. Na modelu narządów wewnętrznych człowieka będziemy umieszczać
radiofarmaceutyki, czyli owe „magiczne kule”, które są w stanie dotrzeć do miejsca zmiany
nowotworowej, omijając inne, zdrowe tkanki.

Tytuł pokazu: Glovebox – boks rękawicowy
Uwaga! Przekonamy się, jak to jest, kiedy trzeba się zająć materiałami promieniotwórczymi.
Będziemy pracować w gloveboxie wykorzystywanym w laboratorium do pracy z izotopami
promieniotwórczymi.

Tytuł pokazu: Promieniowanie wokół nas
Czym jest promieniowanie? Czy to możliwe, żebyśmy żyli w napromieniowanym otoczeniu?
Przekonamy

się!

Przy

użyciu

licznika

Geigera-Müllera

zmierzymy

intensywność

promieniowania emitowanego przez materiały naturalnie występujące w przyrodzie (skały,
rudy) i produkty spożywcze (sól spożywczą, dietetyczną sól spożywczą).

Tytuł pokazu: Bramka dozymetryczna
Sprawdzimy, czy jesteśmy skażeni. Będziemy przechodzić przez bramkę dozymetryczną, czyli
urządzenie do wykrywania poziomu skażenia na powierzchni dłoni i obuwiu. Dowiemy się też,
gdzie i w jakich okolicznościach takie bramki są wykorzystywane.
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Tytuł pokazu: Promieniowanie jonizujące w walce z nowotworami
Przyjrzymy się nowoczesnej metodzie walki z nowotworami, która zdobyła główną nagrodę
na konkursie wynalazków IWIS 2015. Na modelu przedstawiającym wątrobę z guzami
nowotworowymi wprowadzimy „radioizotop” i dowiemy się, jak promieniowanie wpłynie
na nowotór.

Numer stanowiska: A39
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Pociąg elektromagnetyczny
Pojeździmy modelem pociągu elektromagnetycznego, który porusza się w zwojnicy
z miedzianego drutu. Dowiemy się, co wprawia pociąg w ruch, a jakie siły go powstrzymują.

Tytuł pokazu: Odbijanie bańki mydlanej – konkurs
Zrobimy bańki mydlane, a potem będziemy je odbijać… paletką do tenisa stołowego.
Niemożliwe? Wcale nie, wystarczy nieco przebudować paletkę. Komu uda się odbić bańkę
najwięcej razy?

Tytuł pokazu: ChemCar
Uruchomimy model samochodu na napęd elektryczny. Prąd wytworzymy w wyniku reakcji
egzoenergetycznej. Poruszanie się pojazdu będziemy kontrolować wyłącznie za pomocą
reakcji chemicznych. Przed państwem – ChemCar!

Tytuł pokazu: Alternatywne metody mieszania
W specjalnie skonstruowanej instalacji będziemy zmieniać prędkość przepływów
i obserwować, jak mieszają się wpuszczone do instalacji znaczniki. Nieźle namieszamy!
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Tytuł pokazu: Hamulec samochodowy
Dowiemy się, jak działa hamulec hydrauliczny. Przyjrzymy się uproszczonemu układowi
hamulcowemu, który zatrzymywać będzie jedno wprawione w ruch koło. Prześledzimy cały
ten układ, żeby zrozumieć, dlaczego koło się zatrzymuje.

Tytuł pokazu: Płynny piasek
Czym jest fluidyzacja? W odpowiedzi na to pytanie pomogą nam piasek, powietrze
i kompresor. Nieźle powieje!

Tytuł pokazu: Pomiar przepływu płynu
Jak zmierzyć ruch w rurociągach? Przyjrzymy się modelowi przepływomierza wirowego typu
Vortex. Poznamy jego konstrukcję i sposób działania.

Numer stanowiska: A41
Nazwa instytucji: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki
Łódzkiej
Tytuł pokazu: A jednak się kręci
Przyjrzymy się zjawiskom, które – wydawałoby się – nie powinny mieć miejsca. A jednak się
dzieją. Dowiemy się dlaczego i poznamy prawa fizyki, które je tłumaczą.

Tytuł pokazu: Dziwne układy drgające
Dowiemy się, czym jest harmonograf mechaniczny i co go różni od harmonografu
fluorescencyjnego. Przekonamy się też, co potrafi wahadło chaotyczne wprawione w ruch
obrotowy.

Tytuł pokazu: Ruch nie-przyspieszony
Wygenerujemy pole magnetyczne. W tym celu będziemy prowadzić eksperymenty z różnego
rodzaju magnesami.
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Tytuł pokazu: Wirujący dysk i wirujący chiński bączek tippe top
Co się stanie, gdy wprawimy w ruch dysk na chropowatym podłożu? Jak się kręci chiński bączek
tippe top? Ekspert od tych doświadczeń nie wykręci się od odpowiedzi!

Tytuł pokazu: Zbadaj, na co działa magnes
Będziemy eksperymentować z magnesami. Poznamy zasadę działania kalejdoskopu. Zrobimy
sobie kalejdoskopowe selfie, a na koniec przekonamy się, co zabawki mogą wyprawiać dzięki
prawom fizyki.

Numer stanowiska: A42
Nazwa instytucji: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Światła drogowe – chemiczna sygnalizacja świetlna
Czym barwi się medykamenty i komórki w laboratoriach? Co oznacza symbol E132
na opakowaniach produktów spożywczych? To indygokarmin. Będziemy prowadzić
eksperymenty chemiczne i przekonamy się o jego barwnych możliwościach.

Tytuł pokazu: Reakcja Biełousowa–Żabotyńskiego
Czym są okresowe oscylacje? Dowiemy się, prowadząc doświadczenia chemiczne. Przyjrzymy
się reakcji Biełousowa–Żabotyńskiego, a w dostrzeżeniu zachodzących procesów pomogą nam
zmieniające się kolory.

Tytuł pokazu: Mikrobiologiczne ogniwo
Coraz więcej urządzeń potrzebuje prądu. Musimy więc wytwarzać coraz więcej energii. Czy
pomoże nam w tym biologia? Przyjrzymy się działaniu mikrobiologicznych ogniw paliwowych,
gdzie pozyskaniem energii zajmują się mikroorganizmy.
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Tytuł pokazu: Superlepka ciecz
Ciecz, która ma właściwości cieczy i ciała stałego. Mieszanie odpowiednich roztworów
powoduje natychmiastową zmianę właściwości fizycznych. Oto czym jest nauka! Będziemy
przeprowadzać eksperymenty i przyglądać się zadziwiającym efektom.

Tytuł pokazu: Błękitna butelka
Czym jest redukcja i utlenianie barwnika? Przygotujemy butelkę z błękitnym płynem. My
będziemy obserwować zachodzące w niej zmiany, a ekspert wytłumaczy nam, jak to wygląda
z punktu widzenia chemii.

Tytuł pokazu: Zapachowe mydła
Będziemy robić mydełka. Sami przygotujemy składniki, sami dobierzemy zapachy. Gotowe
mydełka zabierzemy do domu.

Numer stanowiska: A43
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Kolory w ruchu
Wraz z najmłodszymi gośćmi pikniku przygotujemy bączki będące dyskami Newtona
lub Benhama. Dowiemy się, czym są, i przetestujemy ich działanie. Oprócz małych bączków
obejrzymy też dwa duże dyski Benhama i dysk Newtona.

Tytuł pokazu: Grawitacja przyjaciółką elektrochemika
Jak prędkość przepływu elektrolitu oddziałuje na prąd w pomiarach elektrochemicznych?
Dowiemy się, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia, i wszystko stanie się jasne.
Do wprawienia płynu w ruch zaprzęgniemy grawitację, używając znanego wszystkim syfonu.

Tytuł pokazu: Tropem strusia pędziwiatra – świat okiem superszybkiej kamery
Przyjrzymy się zjawiskom tak szybkim, że niedostrzegalnym dla ludzkiego oka. Pomoże nam
w tym film poklatkowy. Dowiemy się, jak działa ultraszybka kamera, która może zrobić
32

do dwóch milionów zdjęć na sekundę! Przeprowadzimy też doświadczenia z wykorzystaniem
oświetlenia stroboskopowego, aby przyjrzeć się, jak spadają krople cieczy lub drgają struny.

Tytuł pokazu: Pojazd zasilany ogniwem paliwowym
Dowiemy się, jak zastąpić silniki spalinowe i baterie systemem wytwarzania energii bardziej
przyjaznym dla środowiska. Przyjrzymy się bezpośrednim alkoholowym ogniwom paliwowym.
Zobaczymy też w praktyce, jak takie ogniwa mogą napędzać mały pojazd.

Tytuł pokazu: Chemiczne światła drogowe – cykliczne zmiany barwy w reakcji utleniania
i redukcji
Przeprowadzimy eksperymenty chemiczne i dowiemy się, jak powstają różne barwy.
Przygotujemy roztwory, dodamy tlenu, zamieszamy… i będzie kolorowo!

Numer stanowiska: A44
Nazwa instytucji: Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Silnik Stirlinga
Przyjrzymy się budowie silnika Stirlinga. Jest on zamkniętym układem, gdzie energia przepływa
między nagrzewnicą a chłodnicą. Konstrukcja działa dzięki zmianie energii cieplnej na pracę
mechaniczną. Tyle teorii, czas na praktykę!

Tytuł pokazu: Kapryśna grawitacja
Pobawimy się z grawitacją. W specjalnych rurach spuścimy magnesy neodymowe i zmierzymy,
czy spadają tak samo. Czy coś je powstrzyma?

Tytuł pokazu: Fala wahadeł
Zrobimy falę. Ustawimy 12 wahadeł. Każde o innej długości, przez co będą się wahać z różnymi
prędkościami. Kiedy ułożymy je w odpowiedniej kolejności, będziemy mogli zaobserwować,
jak porządkuje się ruch przechodzący przez wahadła.
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Tytuł pokazu: Prawo Bernoulliego
Po co samolotom skrzydła do latania? Przeprowadzimy eksperyment, żeby się przekonać,
co się dzieje, kiedy powietrze opływa skrzydła samolotu, i jak ma się do tego prawo
Bernoulliego.

Tytuł pokazu: Ramię hydrauliczne
Dowiemy się, co mówi prawo Pascala. Zastosowaniu prawa w praktyce przyjrzymy się
na przykładzie działania ramienia hydraulicznego.

Tytuł pokazu: Tautochrona i brachistochrona
Czym jest energia kinetyczna? A energia potencjalna? Jak między sobą oddziałują?
W odpowiedzi na te pytania pomoże nam eksperyment wyścigowy.

Tytuł pokazu: Maglev – kolej przyszłości
Na czym polega zjawisko diamagnetyzmu? A co do tego mają niskie temperatury i kolej
przyszłości? Przeprowadzimy eksperyment – zbudujemy tor magnetyczny dla modelu
wagonika kolejowego, zadbamy też o mroźną temperaturę, i przekonamy się, jak już niedługo
może wyglądać kolejnictwo.

Tytuł pokazu: Magnetyczna dżdżownica
Sprawdzimy zastosowanie prawa Ampere'a. Wykorzystamy do tego magnetyczną dżdżownicę,
dla której zbudujemy specjalny tor ze zwiniętego przewodu miedzianego.

Tytuł pokazu: LEO – radar do pomiarów obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej
Dowiemy się, czym się zajmuje Europejska Agencja Kosmiczna. Poznamy konstrukcję i sposób
działania radaru LEO, a później przyjrzymy się, jak wykrywa obiekty na orbicie okołoziemskiej.
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Numer stanowiska: A45
Nazwa instytucji: Główny Urząd Miar
Tytuł pokazu: Prezentacja ręcznych (pistoletowych) mierników prędkości
Przyjrzymy się laserowym miernikom prędkości. Poznamy ich funkcje i sposób prawidłowego
użytkowania, jak również zasady pomiaru prędkości obiektów ruchomych.

Tytuł pokazu: Zasada działania wideorejestratorów
Dowiemy się, jak działają wideorejestratory prędkości, a następnie przeprowadzimy
symulowane pomiary prędkości.

Tytuł pokazu: Prezentacja radaru stacjonarnego pracującego w sieci GITD
Nawiążemy połączenie z jednym z fotoradarów pracujących na terenie Polski, przyjrzymy się
pomiarom dokonywanym w czasie rzeczywistym i przeprowadzimy ich analizę.

Tytuł pokazu: Symulacja pomiaru prędkości
Będziemy mierzyć prędkość za pomocą specjalnie skalibrowanego fotoradaru. Wsiądziemy
na rowery i sprawdzimy, z jaką prędkością się poruszamy.

Tytuł pokazu: Samochód z wideorejestratorem i odcinkowy pomiar prędkości
Przyjrzymy się miernikom prędkości do wykonywania odcinkowego pomiaru prędkości.
Zajrzymy też do samochodu wyposażonego w wideorejestrator i przekonamy się, jak wygląda
pomiar prędkości w praktyce.
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Numer stanowiska: A46
Nazwa instytucji: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Wpraw walec w ruch!
Świat jest pełen ciekawych maszyn, których działania możemy się tylko domyślać. Przyjrzymy
się walcarce, czyli maszynie, która wprawiając materiał w ruch, zmienia jego kształt. Dzięki
specjalnym animacjom zajrzymy w głąb walcowanych materiałów, żeby się przekonać, co też
się dzieje tam w środku.

Tytuł pokazu: Czy ciecz może zatrzymać pocisk?
Samodzielnie przygotujemy i przetestujemy ciecz, która, im mocniej się w nią uderzy, tym
bardziej twardnieje. Może zatrzymać nawet pocisk! Nieprzypadkowo stosuje się ją
w nowoczesnych kamizelkach kuloodpornych.

Tytuł pokazu: W pogoni za magicznymi kropelkami
Kiedy woda kapie na niektóre powierzchnie, te pozostają suche. Czemu tak się dzieje,
przekonamy się, wykonując doświadczenia. Poznamy specjalne właściwości niektórych
powierzchni, które sprawiają, że kropelki wody, zamiast zwilżyć powierzchnię… turlają siię
po niej.

Tytuł pokazu: Przywrócić ruch człowiekowi
Do niedawna uważano, że ludzkie tkanki mogą być zastępowane za pomocą przeszczepów
od dawców. Dziś potrafimy tworzyć implanty. Przyjrzymy się im, przekonamy się, jak dzięki
technologii otwierają się przed medycyną nowe możliwości pomocy chorym.

Tytuł pokazu: Materia w obiegu
Na czym polega korozja, czyli chemiczne oddziaływanie środowiska na metal? Jak chronić
rdzewiejące materiały, kiedy natura się o nie upomina? Przyjrzymy się metalom w środowisku
korozyjnym i dowiemy się, jak walczyć z rdzą.
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Tytuł pokazu: Szkiełko i oko
Podczas gier planszowych będziemy rozpoznawać metale. Obejrzymy pod mikroskopem
i poznamy ich wewnętrzną strukturę, zważymy je i sprawdzimy twardość. Wejdziemy w świat
metali!

Tytuł pokazu: Kolorowy i pachnący świat pianek
Przyjrzymy się piankom poliuretanowym. Dowiemy się, jak powstają i jakie mają
zastosowania. Zobaczymy pianki z dodatkami ziół, olejków, roślin i gumy. Przekonamy się, że
mogą mieć różne kolory, zapachy, faktury i kształty. I że można z nich robić również puzzle.

Numer stanowiska: A47
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej WAKANS
Tytuł pokazu: Komora do obróbek jarzeniowych
Przyjrzymy się działaniu komory symulującej zjawiska zachodzące w trakcie obróbki
materiałów w nierównowagowej plazmie. Co to takiego? Przekonamy się. Uwaga! Będzie
błyskać.

Tytuł pokazu: Lewitująca kolejka
Czy pociągi mogą lewitować? Będziemy prowadzić doświadczenia z magnesami
neodymowymi i ciekłym azotem, podczas których dowiemy się, czym jest efekt Meissnera
i na czym polega jego zastosowanie.

Tytuł pokazu: Silnik z NiTinolu
Poznamy szczegóły techniczne silnika napędzanego dzięki przemianom fazowym w materiale.

Tytuł pokazu: Ruch dyslokacji
Atomy są w ciągłym ruchu. Przyjrzymy się im z bliska i poznamy zjawiska zachodzące podczas
odkształcania się różnych materiałów.
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Tytuł pokazu: Szkielet z wymiennymi kośćmi
Druk 3D jest wykorzystywany w coraz większej liczbie dziedzin. Te zastosowania dają
rewolucyjne wyniki i mogą odmienić nasze życie. Przyjrzymy się szkieletowi z tworzywa
sztucznego z implantami wydrukowanymi w 3D.

Numer stanowiska: A48
Nazwa instytucji: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł pokazu: Fizyka zeszła z nieba na ziemię po równi pochyłej Galileusza
Czeka na nas 20 obiektów do samodzielnego eksperymentowania – równie, pochylnie,
schodki, bloczki i zjeżdżalnie. Ruch jednostajny i przyspieszony? Ta dziedzina fizyki nie będzie
już miała przed nami tajemnic.

Numer stanowiska: A49
Nazwa instytucji: Koło Naukowe WUT Racing Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Mechanizm różnicowy od środka
Co to za mechanizm? Do czego służy? Dowiemy się, czym jest mechanizm różnicowy,
i poznamy zasady jego działania.

Tytuł pokazu: Podstawy elektroniki
Zbudujemy proste obwody elektryczne i dowiemy się, jak działają diody LED, łącznik
magnetyczny i głośnik sygnałowy.

Tytuł pokazu: Trwałość mostów
Zamienimy się w budowniczych mostów. Po wykonaniu pracy, tak jak w przypadku
prawdziwych mostów, przyjdzie czas na próby obciążeniowe.
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Tytuł pokazu: Studenckie wyścigi inżynierskie
Przyjrzymy się konstrukcji bolidu zbudowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Numer stanowiska: A50
Nazwa instytucji: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Zobaczyć niewidoczne – ruch w mikroświecie
Przyjrzymy się ruchowi cząsteczek, i to z bardzo bliska. Dowiemy się, czym są dyfuzja, osmoza,
sedymentacja oraz zjawiska kapilarne. A na zakończenie – quiz z nagrodami.

Tytuł pokazu: Zachowanie substancji w obecności fal dźwiękowych
Będziemy modelować różne kształty za pomocą fal dźwiękowych. Dowiemy się, czym są ciecze
newtonowska i nienewtonowska, a potem wykorzystamy je w eksperymentach.

Tytuł pokazu: Podróże małe i duże, czyli reprezentacja wędrówek cząstek kwantowych
Przeprowadzimy eksperyment. Na głośniku ustawimy szalkę Petriego napełnioną olejem
silikonowym. Na powierzchnię cieczy będziemy kapać kropelkami oleju i przyjrzymy się, co się
wydarzy.

Tytuł pokazu: Model grawitacji Einsteina
Czym jest grawitacja? Dowiemy się podczas eksperymentu. Sprawdzimy, jak większe ciała
oddziałują na mniejsze i co z tego wynika.

Tytuł pokazu: Na czym polega „inteligencja” inteligentnych materiałów?
Przyjrzymy się, jak inteligentne materiały pod wpływem zewnętrznych bodźców zmieniają
swoje właściwości, a następnie dowiemy się, gdzie praktycznie można to wykorzystać.

Tytuł pokazu: Konwekcja
Któż nie zetknął się z przeciągiem uparcie trzaskającym drzwiami i oknami? Na modelu domu
dzięki kamerze termowizyjnej będziemy sterować przeciągami.
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Tytuł pokazu: Wizualizacja praw Keplera
Dowiemy się, jak wygląda ruch w polu grawitacyjnym. W komputerowej aplikacji wybierzemy
ciało niebieskie i będziemy modelować jego ruch.

Tytuł pokazu: Czy światło może wywołać ruch?
Przyjrzymy się zachowaniom ciał podczas zderzeń. Dowiemy się, czym jest pęd i czy żeby go
mieć, potrzebna jest masa.

Tytuł pokazu: Zaglądamy do wnętrza chmur
Zajrzymy do wnętrza chmury i sprawdzimy, jakie zachodzą tam procesy. Dowiemy się, jak
zderzają się krople, powstają opady i gdzie znikają chmury.

Tytuł pokazu: Co wiesz o klimacie – quizy klimatyczne
Będziemy rozwiązywać quizy z pytaniami dotyczącymi procesów klimatycznych. Zwycięzcy
każdego etapu otrzymają upominek.

Tytuł pokazu: Ripplemarki – zmarszczki na piasku
Przeprowadzimy eksperyment, podczas którego dowiemy się, dlaczego piasek na dnie
zbiorników wodnych tworzy zmarszczki o różnych formach.

Tytuł pokazu: Kolumna Taylora
Dowiemy się, czym jest kolumna Taylora. W atmosferze zjawisko to można zaobserwować
na otwartym morzu, kiedy nad wyspami tworzą się obszary bezchmurnego nieba. My
będziemy musieli poradzić sobie bez morza.

Tytuł pokazu: Trzęsienia ziemi – rejestracja i analiza
Dowiemy się, jak rozchodzą się fale sejsmiczne. Przeprowadzimy eksperyment i sami je
wywołamy. Porozmawiamy też, do czego przydaje się obserwowanie fal sejsmicznych.
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Tytuł pokazu: Radioizotopy w medycynie nuklearnej
Radiofarmaceutyki, które składają się m.in. z pierwiastków promieniotwórczych, są
powszechnie stosowane w medycynie. Przeprowadzimy symulację badania pacjenta
ze zmianą nowotworową.

Tytuł pokazu: Jak promieniowanie pomaga zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała?
Na czym polega tomografia komputerowa? Będziemy robić prześwietlenia na modelu
tomografu komputerowego, a następnie przejdziemy do analizy wyników.

Numer stanowiska: B2
Nazwa instytucji: Centrum Nauki Kopernik
Tytuł pokazu: Czy to bączek, czy żyroskop?
Będziemy eksperymentować. Dowiemy się, jak działa żyroskop. Samodzielnie skonstruujemy
i przetestujemy bączki.

Tytuł pokazu: Obserwacje teleskopowe
Nauczymy się obsługiwać teleskop. Przyjrzymy się konstrukcji i poznamy jego możliwości.
Potem wspólnie pooglądamy zdjęcia.

Tytuł pokazu: Rakieta w górę!
Porozmawiamy o rakietach. Poznamy ich budowę i system zasilania. Będziemy też
konstruować własne rakiety, które odpalimy ze specjalnej wyrzutni. 3, 2, 1… start!

Tytuł pokazu: Wrzuć planetę na orbitę
Przyjrzymy się Układowi Słonecznemu. Na specjalnej makiecie umieścimy modele planet
zgodnie z układem w kosmosie.
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Tytuł pokazu: Konstruktorzy Marzeń
Czym są krzywe Lissajous? Dzięki specjalnie skonstruowanemu przyrządowi i kuwecie
z piaskiem przeprowadzimy eksperyment.

Tytuł pokazu: Pozytywne wibracje
Dowiemy się, czym są drgania i fale, gdzie możemy je spotkać i jak można opisać taki rodzaj
ruchu. Zbadamy zasady rządzące działaniem instrumentów muzycznych, zastanowimy się,
jak powstaje tęcza oraz jak szuka się planet poza Układem Słonecznym.

Tytuł pokazu: Dokąd z tym prądem, czyli przyszłość energetyki
Na modelach sprawdzimy działanie różnych silników, maszyny parowej i ogniw Peltiera.
Wszystkie te mechanizmy do pozyskiwania energii wykorzystują różnice temperatur
lub dostarczone ciepło.

Tytuł pokazu: Dokąd z tym prądem, czyli przyszłość energetyki
Będziemy zapalać diodę LED. Za każdym razem użyjemy innego źródła energii.

Tytuł pokazu: Wdech – wydech
Przyjrzymy się układowi oddechowemu. Omówimy jego model anatomiczny i poznamy
budowę poszczególnych elementów. Samodzielnie zbudujemy model płuc, będziemy
też mierzyć objętość płuc za pomocą spirometru.

Tytuł pokazu: Zmierz się ze swoim uściskiem
Porozmawiamy o tym, jak trenować. Sprawdzimy wytrzymałość mięśni dłoni i palców
za pomocą dynamometru. Wyniki zaprezentujemy na wykresie. Poćwiczymy też zwisanie na
tzw. chwytotablicy (przyrząd treningowy dla osób uprawiających wspinaczkę).

Tytuł pokazu: Ruszasz nogą? Rusz i głową!
Będziemy biegać po automatycznej bieżni. Potem, wykorzystując oprogramowanie
komputerowe, zanalizujemy i omówimy postawę ciała.
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Tytuł pokazu: KMO Amperki
Poeksperymentujemy. Przyjrzymy się, jak w różnych materiałach rozchodzą się fale
dźwiękowe. Wywołamy minitornado. Skonstruujemy przedmiot, który będzie się utrzymywał
w strumieniu powietrza z dmuchawy.

Tytuł pokazu: KMO Atomki
Przyjrzymy się złudzeniom optycznym. Zbudujemy maszyny poruszane różnicą ciśnień
powietrza. Skonstruujemy robaczki biegające po równi pochyłej.

Tytuł pokazu: KMO Eksplorek
Zbudujemy model płuc i przyjrzymy się ich pracy. Dowiemy się, do czego służy anemometr.
Skonstruujemy pociąg i maszynę hydrauliczną.

Tytuł pokazu: Serce rozwielitki, bąbelki powietrza i zamiana energii kinetycznej w potencjalną
Będziemy obserwować serce rozwielitki. Przyjrzymy się jego pracy, kiedy ta jest… pijana.
Będziemy się przyglądać ruchom powietrza w rurkach z różnymi cieczami. Zbadamy tarcie
na różnych powierzchniach i wykorzystamy zamianę energii kinetycznej w potencjalną
i na odwrót.

Tytuł pokazu: Eksperymenty z polem magnetycznym, środkiem ciężkości i własnoręcznie
wykonanym mikroskopem
Będziemy eksperymentować. Stworzymy pole magnetyczne i sprawdzimy, jak oddziałuje
na otoczenie. Dowiemy się, jak waga i umiejscowienie środka ciężkości wpływają
na zachowanie ciał. Zbudujemy mikroskop z telefonu komórkowego i przyjrzymy się, jak liść
moczarki kanadyjskiej reaguje na światło albo jego brak.

Tytuł pokazu: KMO Trzaśnięte probówki
Zbudujemy modele zdrowych i chorych tętnic i przyjrzymy się ich funkcjonowaniu. Poznamy
budowę serca i krwiobiegu. Zmontujemy model układu heliocentrycznego i porozmawiamy
o zjawiskach dnia i nocy, zmianach pór roku oraz mechanizmie zaćmienia Słońca i Księżyca.
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Tytuł pokazu: Kopernik na kółkach
Sprawdzimy, jak się tworzy miraże lub wykorzystuje potęgę próżni. Nauczymy się grać
na rękawiczkofonach, słomkowcach, wyjących rurach, balonach basowych, rurowyjach
i grillach. Przyjrzymy się ujarzmianiu balonów pożerających telefony komórkowe.

Numer stanowiska: B3/B5
Nazwa instytucji: Polskie Radio S.A.
Tytuł pokazu: Informacyjna Agencja Radiowa – plenerowe warsztaty reporterskie
Prześledzimy proces powstawania prawdziwego radiowego materiału: od nagrania rozmowy,
poprzez montaż i dodanie niezbędnych efektów, po nagranie i emisję.

Tytuł pokazu: Program 1 Polskiego Radia – nadajemy na żywo z Pikniku Naukowego
Będziemy nadawali program radiowy wprost z Pikniku Naukowego. Będą audycje, rozmowy,
konkursy i słuchowiska. Wszystko na żywo!

Tytuł pokazu: Czwórka w strefie relaksu na koronie
Na specjalnym symulatorze będziemy się uczyć bezpiecznej jazdy. Będą aktywności fizyczne,
ale i inne, wymagające ruszenia szarych komórek. Oprócz tego quizy, zagadki i gry.

Tytuł pokazu: Polskie Radio dzieciom – animacje z dr Witaminką
Razem z najmłodszymi weźmiemy udział w warsztatach pt. Muzyczna piramida zdrowego
odżywiania i aktywności fizycznej.

Tytuł pokazu: Trójka – historia nośników dźwięku i obrazu, prezentacja cyklu „Biegam,
bo lubię"
Przyjrzymy się dawnym nośnikom dźwięku i obrazu. Dowiemy się, czym były Laserdisc
albo kaseta 8 track. Porozmawiamy też o renesansie płyty winylowej i kasety
magnetofonowej. A na koniec poznamy radiowy cykl „Biegam, bo lubię”.
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Tytuł pokazu: Agencja Muzyczna – sklepik z wydawnictwami Polskiego Radia
Zaopatrzymy się w płyty, gadżety, pamiątki i książki. Tutaj też spotkamy najpopularniejszych
dziennikarzy radiowych.

Tytuł pokazu: Studio Reportażu i Dokumentu – ruch podstawą reportażu
Poznamy proces realizacji reportaży. Posłuchamy o pracy reportażystów i przyjrzymy się ich
produkcjom. Przygotujemy też własną migawkę reportażową.

Tytuł pokazu: Archiwum Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia – spotkanie ze słuchowiskiem
Obejrzymy wystawę o pracy Teatru Polskiego Radia. Zobaczymy fotografie, scenariusze
słuchowisk, urządzenia studyjne. Spotkamy się z odtwórcami ról z powieści radiowych –
„Matysiakowie” i „W Jezioranach”. Odegramy też scenkę do radiowego teatru.

Tytuł pokazu: Program 2 Polskiego Radia
Weźmiemy udział w radiowym słuchowisku i staniemy w szranki w konkursie literackim.

Tytuł pokazu: Stoisko multimedialne portalu polskieradio.pl
Stoisko multimedialne.

Tytuł pokazu: Polskie Radio 24 – debata publicystów i komentatorów
Audycje o charakterze polityczno-publicystycznym.

Numer stanowiska: B4
Nazwa instytucji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Tytuł pokazu: Personalizacja kart plastikowych
Oto twój osobisty identyfikator! Specjalista pobierze nasze dane biometryczne, zrobi zdjęcie,
weźmie wzór podpisu. Na tej podstawie zostanie przygotowana i wydrukowana karta, którą
otrzymamy na pamiątkę uczestnictwa w Pikniku.
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Tytuł pokazu: Zabezpieczenia w polskich banknotach i dokumentach
Czy fałszowanie pieniędzy jest trudne? Będziemy mogli się przekonać, że banknoty
i dokumenty są bardzo pomysłowo zabezpieczone. Fałszerze mają naprawdę utrudnione
zadanie.

Numer stanowiska: B6
Nazwa instytucji: Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii
Tytuł pokazu: Jak zablokować promieniowanie?
Dowiemy się, w jaki sposób przenikają różne typy promieniowania. Poznamy rodzaje
promieniowania i bariery, jakie je powstrzymują.

Tytuł pokazu: Porusz licznik Geigera-Müllera – co tak promieniuje?
Czy wokół nas jest promieniowanie? Zbadamy bryły solne z Wieliczki, skały i minerały.
Przeprowadzimy eksperymenty, aby sprawdzić właściwości promieniotwórczych materiałów.

Tytuł pokazu: Makieta interaktywna wizualizująca funkcjonowanie elektrowni jądrowej
Będziemy sterować systemem chłodzenia reaktorów – jak w prawdziwej elektrowni
atomowej. Uwaga! To ważne zadanie i wcale nie takie proste. Zobaczymy, jak zbudowany jest
system sterowania, i dowiemy się, na czym opiera się jego działanie.

Tytuł pokazu: Spowalnianie i pochłanianie neutronów prędkich
Przeprowadzimy symulację, podczas której przyjrzymy się ruchowi neutronów prędkich.

Tytuł pokazu: Bądź najlepszy – pochwal się wiedzą!
Czas na quiz! Odpowiemy na pytania dotyczące promieniowania i energii jądrowej.

Tytuł pokazu: Budujemy elektrownię jądrową
Razem z najmłodszymi zbudujemy z puzzli elektrownię jądrową. Kto pierwszy ułoży puzzle,
otrzyma je w prezencie!
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Numer stanowiska: B7/C54
Nazwa instytucji: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ̶
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"
Tytuł pokazu: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze".

Numer stanowiska: B8
Nazwa instytucji: PL.2012+ operator PGE Narodowego
Tytuł pokazu: Symulatory jazdy F1
Na specjalnych symulatorach będziemy prowadzić bolidy Formuły 1. Porozmawiamy też
o prowadzeniu takich pojazdów i o medycynie w sportach samochodowych.

Numer stanowiska: B9
Nazwa instytucji: Fundacja PZU
Tytuł pokazu: Laserowy labirynt – tor przeszkód z wiązkami laserowymi
Ile razy widzieliśmy, jak bohater w filmie musiał pokonać przeszkodę z plątaniny wiązek
laserowych? Teraz taka przeszkoda stanie przed nami! Będziemy musieli przedrzeć się przez
laserowy labirynt i nie dotknąć żadnej z wiązek. Uwaga! Każdy nasz ruch monitorować będą
kamery.

Tytuł pokazu: Refleksomierz
Sprawdzimy swój refleks. Na specjalnym panelu będą podświetlać się guziki, które należy
odpowiednio szybko wcisnąć. Kto pierwszy, ten lepszy!
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Tytuł pokazu: Basen „Odkrycia geograficzne”
Przeistoczymy się w słynnych odkrywców i po specjalnym basenie pożeglujemy ku nowym
lądom. Okręty będą napędzane wiatrem z elektrycznych wiatraczków. Uwaga, odkrywców jest
wielu, na morzu może zrobić się tłok. Trzeba sprawnie nawigować, aby dotrzeć do celu.

Tytuł pokazu: Nitrolody
Czas na lody! Najpierw wybierzemy sobie smak. Do wyboru będą świeże składniki, które
potem, i to na naszych oczach, zostaną zamrożone ciekłym azotem. Smacznego.

Tytuł pokazu: Podświetlana piaskownica
Piaskownica wyposażona w system oświetleniowy? Czemu nie! Podświetlimy piasek, a im
bardziej mali amatorzy piaskowych zabaw będą się ruszać, tym więcej będzie światła
i kolorów. Słowem – im lepsza zabawa, tym bardziej kolorowo!

Tytuł pokazu: Owocowy Super Mario
Zagramy w grę ze słynnym Super Mario. Ale tym razem nie będziemy sterować klawiaturą,
joystickiem czy padem, tylko… owocami. Do komputera podłączymy banany albo pomarańcze
i to dzięki nim będziemy poruszać bohaterami na ekranie.

Tytuł pokazu: „Gruby i Chudszy” – instalacja multimedialna
Pobawimy się swoim odbiciem. Zamiast lustra – kamera, aplikacja i ekran. Im więcej ruchu –
tym chudsze będzie nasze odbicie. Jeżeli jednak nie będziemy się ruszać, na ekranie przybędzie
nam kilogramów.

Tytuł pokazu: Hologramy – ruchome obrazki wirtualne
Na czterech specjalnych ekranach będziemy oglądać pokaz ruchomych obrazów wirtualnych.
Ale co to? Czy w tych wyświetlanych obrazach nie ma przypadkiem realnych przedmiotów?
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Tytuł pokazu: Samochód-robot – zdalnie sterowany
Będziemy sterować samochodem-robotem. Dzięki czujnikom ruchu Kinect (takich jak
w konsoli Xbox) maszyną pokierujemy za pomocą „niewidzialnej” kierownicy. Urządzenie
sterujące będzie „czytać” ruchy kierowcy i następnie wysyłać sygnał do samochodu-robota.

Numer stanowiska: B12
Nazwa instytucji: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Z Hermesem przez starożytny świat, czyli słów kilka o greckich podróżnikach i ich
podróżach
Czeka nas gra planszowa. Ruszymy śladem podróżników starożytnej Grecji – tych
historycznych i tych mitologicznych. Wysłuchamy antycznych opowieści i będziemy poznawać
mitologiczne zagadki. W drogę!

Tytuł pokazu: Masz wiadomość! Rozwój pisma i form zapisu
Kiedy powstało pismo? Jak pisali starożytni? Porozmawiamy o początkach piśmiennictwa.
Przeczytamy wiadomości od starożytnych Greków i mieszkańców Bliskiego Wschodu, które
archeolodzy znajdują na wykopaliskach. Spróbujemy też sami coś napisać, tak jak to robiono
przed wiekami.

Tytuł pokazu: Ceramika w podróży, podróż na ceramice
O starożytnej Grecji sporo wiemy dzięki… naczyniom. Dowiemy się, gdzie możemy je odnaleźć
oraz o czym opowiadają nam obrazy zdobiące te ceramiczne pamiątki starożytności.

Tytuł pokazu: Całe życie na walizkach
Porozmawiamy o nomadach. Dowiemy się, gdzie wędrowali, co ich zmuszało do ruszenia
w drogę. Prześledzimy trasy ich wędrówek i sprawdzimy, co zabierali ze sobą.
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Tytuł pokazu: W podróży za jeden uśmiech, czyli starożytny GPS
Czego używali starożytni, by odnaleźć drogę? Poznamy różne rodzaje starożytnych GPS-ów.
Dowiemy się, jak używano astrolabium, czym była nawigacja terrestryczna oraz do czego
naprawdę służyła wspomniana w Biblii laska Jakuba.

Tytuł pokazu: Róbmy swoje, czyli ruch w życiu codziennym
Zjawisko ruchu jest stale obecne w naszym codziennym życiu. Dziś często w wielu zadaniach
wyręczają nas automaty. Wyobraźmy sobie jednak, że cofamy się o kilkaset lat i oto… wszystko
musimy wykonać sami. Zaczynamy! Musimy ulepić naczynie, utkać tkaninę, zrobić narzędzia,
a także użyć krzesiwa do rozpalenia ognia.

Tytuł pokazu: Zadokumentuj i wyłów, czyli archeolog pod wodą
Kto bada podwodne starożytne miasta czy zatopione wraki statków? Dowiemy się, czym jest
archeologia podwodna, a potem sami wcielimy się w archeologów. Będziemy opisywać,
dokumentować, a następnie wydobywać archeologiczne artefakty. Wszystko pod wodą!

Tytuł pokazu: Historia stroju nurkowego, czyli przekleństwo Archimedesa
Przyjrzymy się dawnym strojom nurków. Dowiemy się, kto je wymyślił i w jaki sposób
odbywały się pierwsze prace podwodne, a także czym są dzwon nurkowy i keson oraz na czym
polega zjawisko wyporności.

Tytuł pokazu: Budowa pieca kaflowego
Wśród średniowiecznych zabytków archeologicznych często znajdujemy piece kaflowe
i pojedyncze kafle. Poznamy technikę przygotowania gliny do wyrobu kafli i odciśniemy wzory
na miniaturowych foremkach. Zupełnie jak w średniowieczu!

Tytuł pokazu: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie
Obejrzymy pokaz walki bronią białą. Następnie sami chwycimy za miecz i nauczymy się, w jaki
sposób walczono przed wiekami.
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Tytuł pokazu: Czuły Barbarzyńca. Co słychać u człowieka z Neandertalu?
W 1856 roku w niemieckim mieście Naendertal odkryto niekompletny szkielet przypominający
ludzki, ale o bardziej pierwotnych cechach. Porozmawiamy o świecie, w jakim przyszło żyć
neandertalczykowi, a potem wybierzemy się w wirtualną wycieczką po jaskiniach
paleolitycznych, własnymi rękoma namalujemy dzieła sztuki naskalnej, a nawet zapolujemy
na mamuta.

Tytuł pokazu: Co przysłał wujek z Ameryki?
Weźmiemy udział w quizie. Przyjrzymy się roślinom, bez których dziś nie wyobrażamy sobie
życia, a które dawniej w Europie wcale nie były znane. Dowiemy się, jak się je obecnie uprawia
i do czego są wykorzystywane.

Tytuł pokazu: Czy lama tylko pluje na odległość?
Poznamy zwierzęta wielbłądowate. Dowiemy się, skąd pochodzą i do czego są
wykorzystywane. Z kolorowanek, kleju, kolorowych ścinków i wacików zrobimy własną lamę
lub alpakę.

Tytuł pokazu: Poczta inkaska
Czy Inkowie mieli pocztę? Wcielimy się w inkaskiego „listonosza” i dowiemy, jak dalekie
dystanse musiał on pokonywać, co ze sobą nosił oraz jakiego rodzaju przesyłki dostarczał.
Przygotujemy też informacje do przesłania, tak jak robili to Inkowie – za pomocą sznurków.

Tytuł pokazu: Oceany są jak starożytne autostrady
Poznamy historię słynnej wyprawy Kon-Tiki, czyli podróży tratwą przez ocean. Dowiemy się,
co należy zabrać ze sobą w podróż tratwą po oceanie, jakie niebezpieczeństwa mogą nas
spotkać. Na koniec przyjrzymy się sposobom nawigacji wykorzystywanym przez
Polinezyjczyków.

Tytuł pokazu: Walcz jak Inkowie!
To, co nam w dzieciństwie służyło do zabawy i psot, dla Inków było bronią. Proca! Będziemy
się szkolić jak inkascy wojownicy – w strzelaniu procą do celu.
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Tytuł pokazu: Jedwabny Szlak
Przemierzymy Jedwabny Szlak. Ruszymy w trasę ze wschodniej Azji aż na Bliski Wschód. Przed
nami mnóstwo zadań – rozpoznawanie, skąd pochodzą przedmioty do handlu, przyglądanie
się znaleziskom archeologicznym, odgadywanie zapachów przypraw, a do tego zagadki,
pytania i kalambury.

Tytuł pokazu: „Nic nie robić nie mieć zmartwień”, czyli gry i zabawy z Bliskiego i Dalekiego
Wschodu
Przeniesiemy się na plac budowy kompleksu świątynnego lub pałacowego w starożytnej
Mezopotamii. Zaopatrzeni w plany i schematy konstrukcji, będziemy wznosić budowle
z klocków. Zagramy też w inne tradycyjne gry, m.in. banh đũa z Wietnamu czy sungka z Filipin.

Numer stanowiska: B13
Nazwa instytucji: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej
Akademii Nauk, Fundacja „Cultivate"
Tytuł pokazu: Wędrówki po świecie śladami polskich archeologów
Podczas interaktywnej gry planszowej dla dorosłych i dzieci będziemy odwiedzać stanowiska
archeologiczne na całym świecie i zbierać dokumentację do pracy naukowej. Po drodze
spotkamy mieszkańców innych narodowości, spróbujemy lokalnych potraw oraz zapoznamy
się ze zwyczajami i kulturą kraju, w którym prowadzone są badania archeologiczne.

Tytuł pokazu: Ruch zabytków? Ruch idei? Podróż archeologiczna
Co archeolodzy znajdują pod ziemią w krajach Afryki i Azji? Dzięki specjalnej piaskownicy
samodzielnie się przekonamy. Przygotujemy dokumentację znalezisk i sporządzimy
profesjonalne opisy.

Tytuł pokazu: Antyczny maraton
W wielu miastach coraz częściej odbywają się maratony. Jaka jest historia tego biegu? Skąd
wzięła się jego nazwa? Dowiemy się, co dzisiejsi biegacze mają wspólnego ze starożytną
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Grecją. Ile kilometrów liczył i w jakich okolicznościach odbył się pierwszy bieg? Spróbujemy też
swoich sił w prawdziwym wyścigu. Gotowi? Start!

Tytuł pokazu: Podboje rzymskich legionistów
Starożytne imperium rzymskie było ogromne. W jaki sposób legioniści przemierzali tyle
kilometrów? Jak wyglądał wędrowny ekwipunek legionisty? Po jakich drogach maszerował?
Dowiemy się, co zawdzięczamy Rzymianom, przygotujemy uzbrojenie legionisty z tamtych
czasów oraz utworzymy słynną formację obronnego żółwia – testudo.

Tytuł pokazu: Wędrujące maski – o afrykańskich tancerzach w ruchu
Maski rytualne z Afryki Subsaharyjskiej są w ciągłym ruchu. Wędrują na wiele sposobów –
przekazywane z pokolenia na pokolenie, przemierzają granice przestrzeni i czasu, zarówno
rzeczywistego, jak i magicznego. Przyjrzymy się historii tych masek i towarzyszących im
strojów, muzyki oraz tańców. Przygotujemy też własne maski – z papieru, piór i koralików.

Tytuł pokazu: Gry i zabawy na Bliskim Wschodzie
Przeniesiemy się na Bliski Wschód i sprawdzimy, jak bawią się dzieci egipskie, saudyjskie,
marokańskie czy jordańskie. Porównamy ich zabawy z zabawami polskich dzieci i przekonamy
się, czy naprawdę ich formy spędzania czasu różnią się od naszych.

Numer stanowiska: B14
Nazwa instytucji: Ośrodek Badań Nad Antykiem Europy PołudniowoWschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Małe wykopaliska
Wcielimy się w archeologów. Za pomocą specjalistycznego sprzętu (szpachelek, gracek,
pędzelków) w specjalnej piaskownicy imitującej stanowisko archeologiczne poszukamy
śladów przeszłości. Nauczymy się też rozpoznawać typy zabytków najczęściej spotykanych
na stanowiskach archeologicznych.
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Tytuł pokazu: Satelity okrążają Ziemię
Wykorzystując zobrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze i inne dane, będziemy obserwować
Ziemię. Dzięki tym materiałom przyjrzymy się, jak bardzo niszczymy nasze dziedzictwo
kulturowe poprzez poszerzanie pól, rozkopywanie ziemi, rozwój górnictwa odkrywkowego,
a także świadome rabowanie i dewastowanie zabytkowego dziedzictwa ludzkości.

Tytuł pokazu: Tajemnice starożytnego pisma
Poznamy historię pisma. Przyjrzymy się jego rodzajom w różnych kręgach kulturowych.
A potem sprawdzimy się w praktyce. Posłużą nam do tego gliniane tabliczki i pismo klinowe –
najstarszy system zapisu na świecie.

Tytuł pokazu: Anatomia ruchu dla każdego
Czy ludzie przed wiekami poruszali się tak samo jak my? Dowiemy się, jak archeolodzy
wykorzystują wiedzę o wpływie ruchu na kształt ludzkiego szkieletu, i poznamy rodzaje
fizycznych aktywności charakterystycznych dla naszych przodków.

Tytuł pokazu: Wojsko maszeruje – archeologia wojny
Przewędrujemy po dawnych bitew szlakach. Przyjrzymy się artefaktom znalezionym
w miejscach zamierzchłych zbrojnych potyczek. Poznamy też najnowsze ustalenia w zakresie
badań nad polami bitewnymi powstania listopadowego i styczniowego oraz I i II wojny
światowej.
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Numer stanowiska: B15
Nazwa instytucji: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna"
im. Witolda Dynowskiego
Tytuł pokazu: Wielogłosowa historia stadionu
Poznamy historię miejsca, w którym dziś stoi Stadion Narodowy, i przyjrzymy się sylwetkom
ludzi z nim związanych. Zapoznamy się z badaniami etnograficznymi i dowiemy się,
co o stadionie mówiło się na przestrzeni dekad.

Tytuł pokazu: Stadion w naszych oczach
Poznamy historię miejsca, w którym dziś stoi Stadion Narodowy, i przyjrzymy się sylwetkom
ludzi z nim związanych. Zapoznamy się z badaniami etnograficznymi i dowiemy się,
co o stadionie mówiło się na przestrzeni dekad.

Tytuł pokazu: Etnologiczne memory
Zagramy w memory, czyli odnajdywanie par wśród odwróconych obrazów. Obrazy będą
przedstawiały zagadnienia, którymi w swojej pracy zajmuje się etnolog.

Tytuł pokazu: Etnologiczna mapa badań
Czym właściwie zajmuje się etnologia? Porozmawiamy z etnologami, przyjrzymy się trzem
mapom (Polski, Europy i świata) i będziemy dopasowywać wylosowane cytaty lub fotografie
do odpowiedniego miejsca na świecie.

Tytuł pokazu: Kupcy z Wilamowic
Kto jeszcze nie słyszał o słynnych Wilamowicach? Zagramy w grę planszową i poznamy historię
i kulturę niewielkiej mniejszości językowej posługującej się wyjątkowym językiem
wilamowskim.
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Tytuł pokazu: Ubierz mnie!
Przyjrzymy się tradycyjnym strojom z dwóch różnych regionów Polski – ubiorom wilamowskim
oraz wilanowskim. Czy różnice w ubiorze są tak samo niewielkie jak w nazwie? Ubierzemy
kartonowe lalki, dopasowując do nich elementy odzieży i akcesoria. Dowiemy się o znaczeniu
różnych rodzajów ubrań i poznamy kontekst pochodzenia poszczególnych elementów ubioru.

Tytuł pokazu: Porozmawiaj z etnologiem
Podyskutujemy z etnologiem. Zapytamy go o zagadnienia związane z badaniem miasta,
migracji czy wielokulturowości.

Tytuł pokazu: Interaktywna etnologia
Wypróbujemy interaktywne aplikacje powstałe we współpracy etnologów, grafików
i informatyków. Wygenerujemy własne wzory haftu regionalnego, czerpiąc z kultury miejsc,
które mają największe znaczenie dla naszej tożsamości. Zagramy też w „Etno-cudaki” –
stworzymy własnego etno-cudaka na podstawie opisów postaci z wierzeń ludowych.

Numer stanowiska: B16
Nazwa instytucji: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego
Tytuł pokazu: Dziesiątki, tysiące, miliony? Mierzymy migracje
Jak zmierzyć poziom migracji? Jak dokładne są takie pomiary? Dzięki specjalnej aplikacji
przyjrzymy się danym dotyczącym ruchom migracyjnym na świecie.

Tytuł pokazu: Muzeum współczesnych migracji
Zwiedzimy miniaturowe muzeum. Przyjrzymy się eksponatom, które nam wydają się zwykłymi
przedmiotami. W muzeum dowiemy się, jakiego znaczenia nabierają te przedmioty, kiedy jest
się migrantem.
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Tytuł pokazu: Prognozujemy migracje
Spróbujemy stworzyć prognozę wielkości migracji. Wcielimy się w rolę doradcy premiera,
który musi zaplanować działania związane z prognozowanymi ruchami migracyjnymi.

Tytuł pokazu: Gra w migranta
Zagramy w grę RPG, w której wcielimy się w migranta i na własnej skórze przekonamy się, jak
na życie człowieka wpływają niezależne od niego nagłe zmiany okoliczności społecznych,
gospodarczych czy politycznych.

Numer stanowiska: B17
Nazwa instytucji: Fundacja Szerokie Wody
Tytuł pokazu: Okrętowy cieśla
Czym są knagi, bloczki, jufersy i półkluzy? Dowiemy się w warsztacie cieśli okrętowego.
Chwycimy w dłonie tarniki i heble i oddamy się ciesielce. A potem liny i rrraz, rrraz, razem!

Tytuł pokazu: Żaglomistrz
Szczury lądowe, do żagli! Czekają na nas maszty z ożaglowaniem rejowym, gaflowym
i rozprzowym, wraz z olinowaniem. Niczym prawdziwi żeglarze nauczymy się zasad obsługi
żagli oraz wiązania podstawowych węzłów żeglarskich. A kiedy tylko zawieje, wprawione
w ruch żagle przeniosą nas w niezapomnianą żeglarską przygodę.

Tytuł pokazu: Młyn wodny
Wprawimy w ruch koło zamachowe, które porusza żarna mielące ziarno na mąkę. Wszystko
dzięki ujarzmionym siłom żywiołów przyrody oraz pracy własnych rąk.
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Numer stanowiska: B18
Nazwa instytucji: Muzeum Warszawy
Tytuł pokazu: Wystawa planszowa o historii drukarstwa i typografii
Ruchoma czcionka to jedna z najważniejszych rewolucji w rozwoju ludzkiej wiedzy. Przyjrzyjmy
się historii typografii, czyli druku wypukłego. Dowiemy się, jak wyglądały maszyny drukarskie,
i poznamy sylwetki wybitnych polskich projektantów czcionek.

Tytuł pokazu: Pokaz składu ręcznego
Zajrzymy do dawnej drukarni. Dowiemy się, po co drukarzowi były potrzebne sztylet
oraz sznurek i jak wyglądało ręczne składanie tekstów do druku.

Tytuł pokazu: Własnoręczne zaprojektowanie tzw. rozkładówki
Co to jest rozkładówka? Dowiemy się, a nawet sami ją przygotujemy. Będziemy robić
rozkładówkę do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Nasze dzieła zabierzemy do domu.

Tytuł pokazu: Własnoręczne tłoczenie druku okolicznościowego
Zamienimy się w dawnych drukarzy. Tekst druku okolicznościowego złożymy z zabytkowych
czcionek i wytłoczymy na historycznej prasie drukarskiej.

Numer stanowiska: B19
Nazwa instytucji: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Tytuł pokazu: Pradziejowi wędrowcy – handel w epoce kamienia
Jak wyglądał transport przed wiekami? Na przygotowanej planszy przyjrzymy się drogom
przemierzanym przez dawnych „handlowców”, którzy przewozili urobek kopalni krzemienia
w Krzemionkach Opatowskich.
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Tytuł pokazu: Pradziejowi wędrowcy – handel w epoce brązu
Poznamy źródła pozyskiwania pierwszych metali – miedzi i cyny – składników „rewolucyjnego”
brązu. Dowiemy się, jakie nowe możliwości transportowe pojawiły się w epoce brązu i jak
zmiany technologiczne wpłynęły na zmiany kulturowe.

Tytuł pokazu: Pradziejowi wędrowcy – handel w epoce żelaza
Dowiemy się, jak handlowano z kupcami rzymskimi, wędrującymi nad Morze Bałtyckie wzdłuż
bursztynowego szlaku. Poznamy luksusowe towary pojawiające się wówczas na terenie
dzisiejszych ziem polskich. Porozmawiamy też o strażnikach tego ważnego szlaku handlowego.

Tytuł pokazu: Pradziejowi wędrowcy – handel w średniowieczu
Na przygotowanej planszy przyjrzymy się najważniejszym szlakom handlowym krzyżującym się
na terenach średniowiecznej Polski. Weźmiemy udział w warsztatach i dowiemy się, kim był
mincerz i jak wyglądała jego praca.

Numer stanowiska: B20
Nazwa instytucji: Pracownia Badań i Edukacji Historycznej
Tytuł pokazu: Historyczna podróż dyliżansem. Jak kupić bilet bez internetu?
Za pomocą oryginalnej mapy połączeń dyliżansowych Europy w XIX w. wybierzemy się
w podróż, np. z Warszawy do Krakowa czy Paryża, poznamy dawne formularze biletowe
(w tym warszawskie), historyczne miary odległości, ceny w ówczesnej walucie oraz dawne
pieczęci urzędowe i pocztowe.

Tytuł pokazu: Jak zaciągnąć się do Legionów Polskich?
Wcielimy się w poborowych i zaciągniemy do Legionów. Przejdziemy przez cały proces
zgłoszenia do wojska, poznamy pracę komisji i dokumenty wypełniane podczas przebiegu
poboru.
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Tytuł pokazu: Jak i dlaczego podróżowali drukarze?
W dobie mediów cyfrowych prasa drukowana przestaje mieć rację bytu. Nie zawsze tak było.
Przyjrzymy się replice prasy drukarskiej, wydrukujemy dokumenty, m.in. teksty agitacyjne,
gazety ulotne, rozkazy wojskowe. Posłuchamy opowieści o wędrownych drzeworytnikach
odbijających ilustracje na papierze i ozdabiających tkaniny ornamentami.

Numer stanowiska: B21
Nazwa instytucji: Manufaktura Papieru Czerpanego w Kobyłce
Tytuł pokazu: Pokaz i warsztaty czerpania papieru
Będziemy czerpać papier, wykorzystując techniki, których używano przed wiekami. Za pomocą
współczesnych technologii przyjrzymy się strukturze papieru. Przy okazji dowiemy się, jaką
rolę odegrał wynalazek papieru w dziejach ludzkości.

Tytuł pokazu: Marmoryzowanie papieru czerpanego
W warsztacie dekoratora będziemy marmoryzować arkusze papieru czerpanego, czyli
za pomocą tłustych farb nadawać im wyjątkowy wygląd. Przyjrzymy się ruchowi cząsteczek
farby na różnych podłożach. Przeprowadzimy również pokaz historycznych wzorów
marmurkowych, np. wzoru grzebieniowego.

Numer stanowiska: C2
Nazwa instytucji: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł pokazu: Zmysł dotyku w interakcji z komputerem
Będziemy dotykać obiektów 3D znajdujących się w przestrzeni wirtualnej. Poczujemy ich
fakturę, miękkość, twardość, kształt, zupełnie jakbyśmy dotykali tych przedmiotów naprawdę.
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Tytuł pokazu: Sprawdź swój refleks
Będziemy testować nasz refleks i pamięć. Badanie przeprowadzimy na specjalnej planszy
podłączonej do komputera. Po łatwych zadaniach przyjdzie czas na coś trudniejszego, i to
w krótszym czasie.

Tytuł pokazu: Neurogra
Zagramy w gry, które wymagają intensywnej pracy umysłu. To będzie ciężki trening
dla pamięci, koncentracji i logicznego myślenia. Zmęczymy sobie mózgi.

Tytuł pokazu: Wykrywacz kłamstw
Podłączymy się do wykrywacza kłamstw i… no cóż, sprawdzimy, czy na pewno nigdzie nie
mijamy się z prawdą.

Tytuł pokazu: Zagadki kryminalne
Poszukamy śladów zbrodni za pomocą specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego. O liniach
papilarnych słyszał chyba każdy, XXI wiek przyniósł nam również ślady cyfrowe oraz nagrania
z dronów. Co okaże się bardziej przydatne?

Tytuł pokazu: Pies pracujący na służbie
Dowiemy się, w jakich zawodach pracują psy. Poznamy obowiązki psa-ratownika, psa
tropiącego, psa gruzowiskowego. Zobaczymy, które rasy psów najlepiej radzą sobie w służbach
mundurowych. Porozmawiamy z profesjonalnymi opiekunami psów, którzy przybliżą nam
tajniki szkolenia psa pracującego.

Tytuł pokazu: Migracja, wielokulturowość, wielojęzyczność
Porozmawiamy o dwujęzyczności i dwukulturowości. Razem z najmłodszymi rozwiążemy
quizy.
Na stoisku będą udzielane konsultacje rodzinom mającym trudności wynikające z migracji,
a związane z akulturacją (trudności komunikacyjne, odnalezienie się w nowej rzeczywistości).
Będzie to krótka rozmowa, wstępna diagnoza neurologopedyczna, poradnictwo doraźne
i skierowanie do instytucji, które mogą udzielić dalszej pomocy.
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Tytuł pokazu: Robot, który rozbudza serce do programowania
Będziemy uczyć się programowania. Naszym nauczycielem będzie robot – Photon. Dzięki
połączeniu nowych technologii z psychologią robot pokazuje również, jak rozpoznawać
emocje, podejmować decyzje i nawiązywać współpracę z otoczeniem.

Numer stanowiska: C3
Nazwa instytucji: Zakład Logopedii i Emisji Głosu i Naukowe Koło
Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim
Tytuł pokazu: Stymuluj dźwięki za pomocą ręki!
Odwiedzimy gabinet logopedyczny. Zobaczymy, na czym polega praca logopedy. Dowiemy się,
jak w prosty sposób wspomagać rozwój języka. Za pomocą gier i zabaw stymulujących
sprawność ruchową dłoni popracujemy nad rozwojem mowy!

Tytuł pokazu: Logorytmika
Czy ruch może wpływać na mowę i słuch? Przekonamy się podczas specjalnych ćwiczeń
ruchowych i dźwiękowych, które stymulują rozwój psychoruchowy, rozwój mowy
i kształtowanie słuchu. Prawdziwa baza pomysłów do wykorzystania w domu!

Tytuł pokazu: Dwujęzyczność
Migracja ludności to jeden z przejawów ruchu w wymiarze społecznym. Dowiemy się,
czy rozwój mowy dziecka dwujęzycznego przebiega tak samo jak u dziecka jednojęzycznego.
Jak je uczyć opanowania dwóch języków naraz? Przy okazji rozwiejemy niektóre mity
dotyczące wielojęzyczności.

Tytuł pokazu: Jak ruch wpływa na mowę?
Kiedy mówimy, wykonujemy wiele różnych ruchów, np. językiem albo wargami. Z większości
nie zdajemy sobie nawet sprawy. A co się stanie, kiedy zostaną one zaburzone? Czy sport
i narządy mowy coś łączy? Dowiemy się, ruszając się i mówiąc.
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Tytuł pokazu: Parafunkcje, czyli złe nawyki ruchowe w obrębie narządu żucia
„Przestań ssać ten kciuk!” – większość nas słyszała to w dzieciństwie. Dowiemy się,
czy słusznie. Porozmawiamy, jak pewne nawyki ruchowe wpływają na narządy mowy, które
z tych nawyków są szkodliwe, a które wskazane.

Numer stanowiska: C4
Nazwa instytucji: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Tytuł pokazu: Szkielet w ruchu
Ile stawów jest w człowieku? Jak działają? Czy moglibyśmy się bez nich obejść? Na specjalnym
modelu przyjrzymy się stawom, dzięki którym możemy się poruszać.

Tytuł pokazu: Narządy w ruchu
Organizm człowieka jest w ciągłym ruchu. Dotyczy to nie tylko jego szkieletu, ale i organów
wewnętrznych. Zbudujemy modele klatki piersiowej i przyjrzymy się, co się w niej porusza.

Tytuł pokazu: Maszyny w ruchu
Dzięki tzw. Kodeksowi Atlantyckiemu do naszych czasów zachowały się zadziwiające projekty
maszyn Leonarda da Vinci. Zbudujemy dwie takie konstrukcje, kierując się najstarszymi
wskazówkami.

Tytuł pokazu: Ruch okiem chemika
Czym jest zjawisko dyfuzji? Co to jest osmoza? A chaotyczne ruchy Browna? Dowiemy się,
przygotowując specjalne preparaty podczas doświadczeń chemicznych – ich efekty obejrzymy
pod mikroskopem.

Tytuł pokazu: Ruch okiem fizyka
Czym są fale akustyczne i czy mogą się poruszać? By się tego dowiedzieć, weźmiemy wodę,
piasek kinetyczny oraz substancję żelową i wykorzystując membrany, głośniki, oraz generatory
dźwięku, przyjrzymy się procesowi rozchodzenia się fal.
63

Tytuł pokazu: Ruch okiem geologa
Czy ruchy tektoniczne mają wpływ na środowisko naturalne i życie człowieka? Czemu Ziemia
się trzęsie? Jak powstaje tsunami? Dlaczego wulkany wybuchają? Dowiemy się,
i to doświadczalnie!

Numer stanowiska: C5
Nazwa instytucji: Fundacja Intelligent Technologies
Tytuł pokazu: Myśli w ciągłym ruchu (psychologia kognitywna)
Co by się stało, gdybyśmy uzyskali całkowity dostęp do magazynów naszej pamięci?
Weźmiemy udział w trzech eksperymentach pokazujących, w jaki sposób percepcja napędza
nasze emocje, myśli i zachowanie.

Tytuł pokazu: Komunikacja w inteligentnych budynkach
Przyjrzymy się nowoczesnemu systemowi zarządzania ruchem ludzi w budynku. Dowiemy się,
kiedy i jakie dane sczytuje system, jak je analizuje i co z tego wynika dla nas – użytkowników,
a co dla zarządcy budynku.

Numer stanowiska: C6
Nazwa instytucji: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Tytuł pokazu: Tradycyjne i nowoczesne zabawki japońskie
Czym się bawią w Japonii? Przyjrzymy się zabawkom – tym sprzed kilkuset lat i tym z XXI wieku.
Przekonamy się, że gdyby nie grawitacja, siła odśrodkowa i napięcie powierzchniowe wody,
nie byłoby prawdziwej zabawy.

Tytuł pokazu: Rzeźbienie przestrzeni
Czy da się rzeźbić przestrzeń? Będziemy kręcić się w kółko i w powietrzu tworzyć bryły
obrotowe.
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Numer stanowiska: C7
Nazwa instytucji: Kartal Anadolu İHL (Turcja)
Tytuł pokazu: Al-Biruni i ruch we wszechświecie
Al-Biruni, uczony z X w. n.e., prowadził badania w najrozmaitszych dziedzinach. My dowiemy
się, jak obserwował ruch ciał niebieskich, jakich narzędzi do tego używał i do jakich wniosków
doszedł.

Tytuł pokazu: Ibn al-Hajsam i ruch światła
Ibn al-Hajsam żył w X w. Zajmował się fizyką i matematyką. Badał właściwości światła,
eksperymentował z soczewkami. Odtworzymy jeden z jego eksperymentów: pudełko
o ściankach czarnych od środka, z niewielkim otworem, przez który wpada światło.
Zaobserwujemy odwrócony obraz na przeciwległej ściance pudełka.

Tytuł pokazu: Ruch jonów (1)
Jeśli dysponujemy roztworem nasyconym kilku różnych soli w wodzie, możemy zaobserwować
ruch jonów. Dowiemy się, jaką sztuczką należy się w tym celu posłużyć.

Tytuł pokazu: Ruch jonów (2)
Miedziany drut zanurzony w roztworze azotanu srebra po kilku minutach jest pokryty srebrem.
Dowiemy się dlaczego.

Tytuł pokazu: Ruch elektronów
Co się stanie po zanurzeniu cynkowych i miedzianych elektrod w roztworze siarczanu miedzi?
To efektowne doświadczenie pomoże nam zrozumieć ważne zjawisko chemiczne.

Tytuł pokazu: Piri Reis i ruch kontynentów
Piri Reis był piętnastowiecznym żeglarzem. Zasłynął dzięki swoim mapom. Przy okazji
rozważań o nawigacji i o powstawaniu map kontynentów dowiemy się, jak one wyglądały
i gdzie się znajdowały u zarania dziejów Ziemi.
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Tytuł pokazu: Ruch drobinek piasku – cymatyka
Czy falę dźwiękową można zobaczyć? Przekonamy się, że tak! Pomoże nam w tym piasek –
dzięki niemu poznamy podstawy cymatyki, czyli nauki o kształcie fal dźwiękowych.

Numer stanowiska: C8
Nazwa instytucji: Pikniki naukowe w Charkowie (Ukraina)
Tytuł pokazu: Laboratorium Szalonych Naukowców
Wcielimy się w naukowców. Będziemy mieszać składniki i obserwować reakcje. Będziemy
eksperymentować i prowadzić doświadczenia. Witamy w naszym laboratorium!

Tytuł pokazu: Dogonić geparda
Na specjalnej maszynie sprawdzimy, jak szybko potrafimy biegać, i porównamy, z którym
zwierzęciem moglibyśmy się ścigać.

Tytuł pokazu: Nauka fizyki w szkole w połowie XX wieku
Przeniesiemy się do pracowni fizycznej z połowy XX wieku. Przetestujemy ówczesne
urządzenia i aparaturę demonstrującą prawa fizyki.

Numer stanowiska: C9
Nazwa instytucji: Science Picnic in Ukraine + Science Days (Ukraina)
Tytuł pokazu: Ruch pod mikroskopem
Dowiemy się, jak wygląda ruch w skali mikro.

Tytuł pokazu: Produkcja oraz cechy plastiku i bioplastiku
Dowiemy się, jak powstają plastik i bioplastik. Przekonamy się, czemu bioplastik jest bardziej
przyjazny dla środowiska.
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Tytuł pokazu: DNA
Wyizolujemy DNA z banana.

Tytuł pokazu: Odruchy człowieka
Dowiemy się od eksperta, jak ludzie odruchowo reagują na różne sytuacje.

Tytuł pokazu: pH różnych produktów
Zmierzymy poziom pH w produktach spożywczych i chemii gospodarczej oraz dowiemy się,
czemu tak ważne jest, by znać jego wartość.

Numer stanowiska: C10
Nazwa instytucji: NGO "Science Center Ternopil" (Ukraina)
Tytuł pokazu: Magnetyczny akcelerator
Układ złożony z metalowych kulek i magnesów pozostaje w równowadze, dopóki nie rzucimy
w niego jeszcze jedną kulką. Co się wtedy stanie? Energia potencjalna przekształci się
w kinetyczną, a efekty będą spektakularne!

Tytuł pokazu: Ruch wody w komórkach roślin
Czy marchewka może stać się pompą? Przekonamy się, że to możliwe, jeśli tylko stworzy się
jej odpowiednie warunki.

Tytuł pokazu: Działający model układu krążenia
Samodzielnie wprawimy w ruch model ludzkiego układu krążenia, pompując płyn za pomocą
pompki zastępującej serce. Zobaczymy, jaką trasę pokonuje krew krążąca w naszych
organizmach.

Tytuł pokazu: Animowane złudzenia optyczne
Jak sprawić, by zwykły obrazek zaczął udawać ruchomy film? Musimy tylko oszukać nasze oczy
za pomocą folii zadrukowanej w kratkę.
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Tytuł pokazu: Zrozumieć ruch planet na przykładzie koła rowerowego
Kręcące się koło rowerowe umocowane na sznurkach to efektowna sztuczka – po przecięciu
jednego ze sznurków, na których jest zawieszone, wcale nie spada na ziemię. Wyjaśnienie tego
zjawiska pomoże nam lepiej zrozumieć ruch obrotowy w każdej skali: od atomów po galaktyki.

Tytuł pokazu: Ruch i synchronizacja dwóch połączonych wahadeł.
Najpierw zaobserwujemy różnice w ruchu dwóch niezależnych wahadeł. Następnie
sprawdzimy, co się stanie, kiedy połączymy je nitką.

Tytuł pokazu: Figury Chladniego
Jak zaobserwować ruch czegoś, co się nie rusza? Kiedy rozsypiemy drobinki ciała stałego
na drgającej powierzchni, zaczną one tworzyć charakterystyczne figury. Kiedy już dowiemy się,
dlaczego tak się dzieje, zamiast ciała stałego umieścimy na powierzchni płyn.

Numer stanowiska: C11
Nazwa instytucji: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji Poltransplant
Tytuł pokazu: Nie zabieraj swoich narządów do grobu – one są potrzebne tu, na Ziemi!
W Polsce oczekujących na przeszczepy jest zdecydowanie więcej niż dawców. Porozmawiamy
o przyczynach tej sytuacji i co sami możemy zrobić, by ją naprawić. Na fantomie poznamy
budowę anatomiczną człowieka, a później razem z najmłodszymi przeprowadzimy operację
przeszczepu w szpitalu małego misia.

Tytuł pokazu: Potrzebny jest przeszczep szpiku – znajdź zgodnego dawcę!
Polski rejestr dawców szpiku jest już trzecim w Europie i piątym na świecie rejestrem pod
względem liczby zarejestrowanych dawców. Mimo to nadal nie dla wszystkich potrzebujących
udaje się znaleźć optymalnego dawcę. Dowiemy się, jak przebiega i na czym polega procedura
rejestracji dawcy szpiku.
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Numer stanowiska: C12
Nazwa instytucji: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddział Warszawski
Tytuł pokazu: Labirynt
Przed nami wyzwanie – musimy pokonać labirynt. Nie będzie to łatwe, bo kulka
przemierzająca labirynt będzie się poruszać za pomocą naszych ciał. Przyda się wzmożona
uwaga i koordynacja.

Tytuł pokazu: Cymbergaj
Kto pamięta słynną grę w cymbergaja? Dawniej można było nawet grać monetami. My
pójdziemy na całość…

Tytuł pokazu: Rysowanie na podstawie obrazu widzianego w lustrze
Zabawimy się w rysowników. Nasze zadanie polega na przerysowaniu wylosowanego wzoru.
Nie będzie łatwo, bo zobaczymy tylko jego lustrzane odbicie.

Tytuł pokazu: Zabawy cyrkowe – chusteczki do żonglowania
Będziemy żonglować chusteczkami. Użyjemy do tego zarówno siły naszych mięśni,
jak i powietrza wydmuchiwanego z płuc.

Tytuł pokazu: Drewniane zabawki kinetyczne
Mobilne zabawki nie zawsze potrzebują energii elektrycznej. Wystarczy wprawić je w ruch,
a resztą zajmą się prawa fizyki.

Tytuł pokazu: Zabawy plastyczne – mobile
Dowiemy się, czym są mobile. Potem wybierzemy rodzaj materiału i wykorzystując gotowe
elementy, stworzymy własne konstrukcje.
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Numer stanowiska: C13
Nazwa instytucji: Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki"
Tytuł pokazu: Mobile – ruch i równowaga
Alexander Calder, prekursor sztuki kinetycznej, stworzył słynne poruszane powietrzem formy
przestrzenne, tzw. mobile. Powtórzymy pomysł twórcy i zbudujemy swoje mobile, malując
własne wzory i przyczepiając je do gotowych konstrukcji. Nasze dzieła zabierzemy do domu.

Tytuł pokazu: Dynamika przemian. Metamorfozy
Na warsztatach animacji poklatkowej stworzymy własne sekwencje zdjęć dokumentujące fazy
ruchu. Zanimujemy różne rodzaje ruchu, np. zmiany pogody czy stanu skupienia,
oraz wymyślimy niespotykane w przyrodzie przemiany, zachodzące według naszego pomysłu.

Tytuł pokazu: Op-art – złudzenie optyczne
Ułożymy z puzzli obrazy z motywami tworzącymi złudzenie optyczne ruchu. Za wzory posłużą
nam dzieła wielkich mistrzów, jak również przykłady ze świata nauki.

Tytuł pokazu: Twórczy ruch
Odwiedzimy warsztat garncarski. Na kole garncarskim, z pomocą wykwalifikowanych
nauczycieli artystów, wykonamy własne gliniane naczynia albo wyrzeźbimy posążek. Swoje
dzieła zabierzemy do domu.

Tytuł pokazu: Eksperyment kolorystyczny
Używając tylko barw podstawowych, będziemy malować na podkładzie w kształcie koła. Nasz
obraz wprawimy w ruch i zobaczymy, co się stanie z kolorami w tym optycznym
eksperymencie.

Tytuł pokazu: Kalejdoskop
Ruch, światło, kolor, mozaika... Złożymy własne obrazy z kolorowych szkiełek i obejrzymy je
w kalejdoskopie.
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Numer stanowiska: C14
Nazwa instytucji: Centrum Myśli Jana Pawła II
Tytuł pokazu: Poliglota
Będziemy rozpoznawać języki. Na specjalnej makiecie odtworzymy historię słów i znaczeń,
które przenosiły się po różnych językach i modyfikowały swoje znaczenia w różnych kodach
kulturowych.

Tytuł pokazu: Skarby Jana Pawła II
Będziemy rozwiązywać quiz, a na specjalnej mapie poszukamy cytatów i eksponatów,
mówiących, jak Jan Paweł II odnosił się do różnych zagadnień społecznych.

Tytuł pokazu: Poznajemy inne kultury
Przyjrzymy się strojom ludowym z różnych kultur, a następnie przygotujemy biżuterię
inspirowaną estetyką danej kultury. Swoje dzieła zabierzemy do domu.

Tytuł pokazu: Historyczne domino
Ułożymy historyczne domino. Dodając kolejne elementy, przyjrzymy się, jak następujące
po sobie wydarzenia kształtowały przebieg całego procesu historycznego.

Tytuł pokazu: Papieski detektyw
Wcielimy się w rolę detektywów i będziemy badać fragmenty rękopisów Jana Pawła II. Pismom
przyjrzymy się, stosując metody grafologiczne.

Tytuł pokazu: Papież dzieci
Razem z najmłodszymi pokolorujemy obrazki i rozwiążemy rebusy.

Tytuł pokazu: Budujemy mosty
Zbudujemy most. Zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i w przestrzeni idei. Konstrukcję
utworzymy z elementów, które będą odnosiły się do tez głoszonych przez Jana Pawła II.
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Tytuł pokazu: Papież artystów
Zagramy tradycyjne utwory z obszaru różnych kultur. Za instrumenty posłużą nam plastikowe
rurki, za nuty na partyturze – kolory, a pokieruje nami prawdziwy dyrygent.

Numer stanowiska: C15
Nazwa instytucji: Mały Inżynier
Tytuł pokazu: Jak wprawić maszynę w ruch?
Będziemy się ścigać samochodzikami wyścigowymi. Rozpędzimy też diabelski młyn. Prąd
do napędzania naszych maszyn wygenerujemy sami za pomocą prądnicy.

Tytuł pokazu: Warsztaty dla najmłodszych
Będziemy wprawiać przedmioty w ruch. Wykonamy rakietę z butelki oraz zwierzaka
wspinającego się po sznurku.

Tytuł pokazu: Robot kontra człowiek
Wózki widłowe zdominowały branżę przemysłową. Dwa z nich, zbudowane z klocków Lego
Mindstorms, staną do pojedynku. Przekonamy się, który z nich w krótszym czasie poradzi sobie
z dostarczeniem towaru do magazynu.

Tytuł pokazu: Linie produkcyjne
Przyjrzymy się modelom linii produkcyjnych. Zobaczymy, jak specjalnie zaprogramowane
roboty wykonują swoją pracę.
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Numer stanowiska: C16
Nazwa instytucji: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Tytuł pokazu: Ruch w świecie zwierząt
Zobaczymy, jak poruszają się ślimaki, wije, patyczaki i karaczany. Przez binokular i kamerę
mikroskopową obejrzymy odnóża owadów, pajęczaków, skrzydła motyli i karaczanów
oraz ptasie pióra i kości.

Tytuł pokazu: Emocje w ruchu i ruch w emocjach
Będziemy odgadywać emocje na podstawie narysowanych grymasów szympansów. Użyjemy
też narzędzi, które szympansy dostają do sięgania po smakołyki, i wykonamy testy
na inteligencję. Zobaczymy, czy lepiej poradzą sobie z nim ludzie, czy może szympansy.

Tytuł pokazu: Co nas wprawia w ruch?
Przyjrzymy się dłoniom i stopom małp człekokształtnych – goryli, szympansów i gibonów.
Porównamy je z naszymi kończynami. Spróbujemy też naśladować sposób poruszania się małp
człekokształtnych.

Numer stanowiska: C17
Nazwa instytucji: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Tytuł pokazu: Aktywność ruchowa sposobem spędzania czasu wolnego i zapewniania
sprawności fizycznej dla całej rodziny
Popracujemy nad naszą zwinnością i koordynacją. Będziemy układać wieżę, porzucamy do celu
i pościgamy się. Zmierzymy też swoją wydolność.

Tytuł pokazu: Promocja prozdrowotnych zachowań
Porozmawiamy o aktywnościach, które pomogą nam dożyć starości w dobrym zdrowiu. Będą
quizy, rebusy i gry tematyczne.
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Tytuł pokazu: Nie rób zapasów energii – ruszaj się!
Przyjrzymy się najnowszej piramidzie zdrowego żywienia. Dowiemy się, jak długo należy
biegać, pływać i spacerować, aby spalić energię, której dostarczają konkretne produkty
spożywcze. Będziemy też odgadywać, do jakich dyscyplin sportowych używane są
poszczególne akcesoria.

Tytuł pokazu: Studencka poradnia dietetyczna
Porozmawiamy o dietach. Będziemy analizować nasze sylwetki i skład masy ciała. Dokonamy
pomiarów tkanki tłuszczowej, kostnej i nawodnienia organizmu.

Numer stanowiska: C18
Nazwa instytucji: Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza
w Cząstkowie Mazowieckim
Tytuł pokazu: Działo Gaussa
Przeprowadzimy eksperyment pozornie zaprzeczający prawom fizyki, a następnie omówimy
jego zastosowanie w praktyce.

Tytuł pokazu: Jazda pod górkę bez napędu!
Przyjrzymy się ciekawej konstrukcji, która jedzie, chociaż nie powinna. Czyżby jej zachowanie
przeczyło prawom fizyki?!

Tytuł pokazu: Stroboskop – początki kina
Stroboskop to najstarszy przyrząd dający wrażenie ruchu w sposób sztuczny. Poznamy jego
historię, a potem popatrzymy sobie trochę przez różne stroboskopy.

Tytuł pokazu: Rakieta z balonu
Zbudujemy rakietę z balonu, a potem ją przetestujemy. Przy okazji porozmawiamy o prawach
fizyki, w tym zasadach dynamiki Newtona.
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Tytuł pokazu: Kołyska Newtona (wahadło Newtona)
Będziemy eksperymentować i prowadzić obserwacje przemian energii na tzw. kołysce
Newtona.

Tytuł pokazu: Wahadło Maxwella (koło Maxwella)
Eksperymentując z jo-jo oraz wahadłem Maxwella, poznamy zasadę zachowania energii.

Numer stanowiska: C19
Nazwa instytucji: Szkoła Podstawowa nr 298 w Warszawie
Tytuł pokazu: Ciepło w ruchu
Przeprowadzimy eksperyment. Atrament, podgrzana miska z olejem – i już możemy
obserwować powstawanie prądów konwekcyjnych.

Tytuł pokazu: Magnetyczny połów
Siła przyciągania magnetycznego działa nawet pod wodą. Przeprowadzimy eksperyment,
podczas którego namagnesujemy metale, zanurzymy je w wodzie i… będziemy łowić gwoździe.

Tytuł pokazu: Ruchoma matematyka
Skonstruujemy modele kółek, żab i żurawi. Wszystkie dzięki swoim właściwościom i naszej
niewielkiej pomocy będą się poruszały.

Tytuł pokazu: Migracja ludzi
Historia ludzkości to historia masowych migracji. Wybierzemy się w drogę z naszymi
najstarszymi przodkami. Dowiemy się, co zmuszało ich do wędrówek przed tysiącami lat,
a także zrozumiemy, czemu dzisiaj tak dużo ludzi musi opuszczać swoje domy i ruszać
w nieznane.
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Tytuł pokazu: Prądy (ruchy) w malarstwie
Na przykładzie konkretnych reprodukcji obrazów poznamy ruchy w sztuce – ekspresjonizm,
impresjonizm, kubizm, dadaizm i inne. Potem wybierzemy, który z kierunków najbardziej nam
się podoba, i sami stworzymy dzieło w tym stylu.

Numer stanowiska: C20
Nazwa instytucji: Polonijne Liceum Ogólnokształcace Niepubliczne „Klasyk"
Tytuł pokazu: Rola polskich i narodowych korzeni w ruchu emigracyjnym zza wschodniej
granicy
Polska na przestrzeni wieków nieraz zmieniała swoje granice. Porozmawiamy o pochodzeniu
naszych przodków.

Tytuł pokazu: Kultura obyczajowa zza wschodnich rubieży
Porozmawiamy o różnicach etnograficznych i kulturowych. Porównamy ludowe stroje
z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Polski. Przyjrzymy się sztuce ludowej i tradycyjnym
wypiekom z tych krajów.

Tytuł pokazu: Dialogi w teatrzyku kukiełkowym
Witamy w teatrze kukiełkowym. Obejrzymy inscenizacje fragmentów z dzieł bajkopisarzy
ukraińskich i białoruskich i wybranych ludowych opowieści. Kurtyna!

Numer stanowiska: C21
Nazwa instytucji: Technikum Chemiczne nr 27
Tytuł pokazu: Kolorowe wiry
Przeprowadzimy eksperyment, podczas którego dowiemy się, czym jest sprężysta błona
na powierzchni mleka. Dzięki ruchowi zastosowanych wskaźników chemicznych powstaną
całe palety barw.
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Tytuł pokazu: Co kryje w sobie tusz z flamastrów?
Podczas eksperymentu zaobserwujemy ruch kolorowych składników czarnego tuszu
z flamastra. Część barw będzie poruszała się po bibule bardzo szybko, część wolniej. Dowiemy
się dlaczego.

Tytuł pokazu: Szalony atrament
Przeprowadzimy eksperyment i obejrzymy mieszanie się ze sobą różnych substancji,
wywołane przez ciągły ruch cząsteczek.

Tytuł pokazu: Do biegu, gotowi, START!
Będziemy eksperymentować. Sprawdzimy wpływ lepkości cieczy na szybkość opadania
jednorodnej kulki wykonanej z metalu.

Tytuł pokazu: Tocząca się puszka
Przyjrzymy się ruchowi ciał poddanych elektryzacji. Przeprowadzimy eksperyment i dowiemy
się, dlaczego ciała się odpychają.

Tytuł pokazu: Chemiczne jojo
Przeprowadzimy eksperyment, podczas którego dowiemy się, jakie reakcje chemiczne stoją
za ruchem kropli w naszym doświadczeniu.

Tytuł pokazu: Chemiczna lokomotywa
Niektóre z substancji reagują ze sobą bardzo szybko. Robią to też bardzo efektownie. Jak? Tego
dowiemy się podczas eksperymentu.
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Numer stanowiska: C22
Nazwa instytucji: I SLO z Maturą Międzynarodową im. Jam Saheba Digvijay
Sinhji, IB World School 1531, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tytuł pokazu: Molekularne ucho i oko
Jak fala akustyczna jest przekazywana do naszego mózgu? Dowiemy się, czym są białka GPCR,
i wygenerujemy ich modele przestrzenne.

Tytuł pokazu: Fizyka ucha – fala stoi, fala puka
Ucho ludzkie jest detektorem fali akustycznej, która rozchodzi się w przestrzeni
jako zagęszczenie cząsteczek powietrza. Przeprowadzimy eksperyment i spróbujemy dojrzeć
przemieszczanie się takiej fali.

Tytuł pokazu: Fizyka muzyki – zaklęte krysztaliki
Wygenerujemy falę akustyczną. Użyjemy do tego kieliszków. Spróbujemy też zagrać na nich
różne melodie.

Tytuł pokazu: Fizyka muzyki – naprężeń triki
Czym są figury Chladniego? Będziemy się przyglądać falom akustycznym i przekonamy się, jak
dźwięk „maluje” przepiękne przestrzenne figury.

Tytuł pokazu: Co w uchu piszczy?
Dowiemy się, jak działa ucho. Na specjalnym modelu zajrzymy do jego wnętrza, wygenerujemy
falę dźwiękową i prześledzimy, jak jest transformowana przez narządy wewnętrzne.
Porozmawiamy też o uszkodzeniach słuchu i sposobach jego ochrony.
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Tytuł pokazu: Coś tam zjeżdża, coś tam lata, czyli kącik małolata
Razem z najmłodszymi będziemy eksperymentować na zjeżdżalni i pętli dla samochodzików,
kulek i walców. Doświadczenia pomogą zrozumieć zasady zamiany energii potencjalnej
na mechaniczną ruchu postępowego i obrotowego.

Tytuł pokazu: Laserowa harfa
Zagramy na harfie. Ale trochę innej niż te, na których grywano w starożytności. W naszej harfie
mechaniczne struny zastąpimy promieniem lasera.

Tytuł pokazu: Tajemnice tęczowych kolorów
Człowiek rozpoznaje około miliona odcieni kolorów. Przyjrzymy się im. Dowiemy się,
co o kolorach twierdził Newton, i przeprowadzimy kilka kolorowych eksperymentów.

Tytuł pokazu: Elektryczno-laserowy model oka
Przyjrzymy się naszym oczom. Na specjalnym modelu poznamy ich budowę i działanie.
Patrzmy uważnie!

Numer stanowiska: C23
Nazwa instytucji: Technikum nr 7
Tytuł pokazu: Przemiana energii słonecznej w elektryczną
Wytworzymy energię ze światła, a następnie z jej pomocą uruchomimy model auta
i poruszymy śmigła wiatraka.

Tytuł pokazu: Hamowanie prądnicą
Będziemy wytwarzać prąd. Ręcznie! Porównamy pobór mocy niezbędnej do zasilania światła
żarowego i LED-owego.
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Tytuł pokazu: Pozyskiwanie energii elektrycznej
Jak jeszcze można pozyskać energię? W poszukiwaniu jej alternatywnych źródeł użyjemy
ruchu, rurki plastikowej i magnesu neodymowego. Zdobyta energia zasili diody LED.

Tytuł pokazu: Tarcza Newtona
Na obracanej tarczy rozruszamy kolory i będziemy się im przyglądać. Na koniec wyjaśnimy,
skąd bierze się zaobserwowany efekt.

Tytuł pokazu: Rurka antygrawitacyjna
Czym są prądy wirowe? Przeprowadzimy doświadczenie i przyjrzymy się, jak materiał,
z którego zrobiona jest rurka, wpływa na prędkość poruszania się magnesu neodymowego
opuszczanego wewnątrz rurki.

Tytuł pokazu: Skaczący pierścień
Przeprowadzimy eksperyment i przyjrzymy się, jak płynący prąd i pole magnetyczne mogą
poruszać przedmiotami.

Tytuł pokazu: Sterowanie odbiornikami elektrycznymi z telefonu komórkowego
Co jeszcze potrafi nasza komórka? Będziemy włączać i wyłączać różne urządzenia. Wystarczy,
że wyślemy jeden SMS…

Numer stanowiska: C24
Nazwa instytucji: Stacja Muzeum
Tytuł pokazu: Ruch kolejowy wczoraj i dziś
Przyjrzymy się modelom torowiska kolejowego, lokomotyw i wagonów. Poznamy oznaczenia,
kolory i wielkości lokomotyw, które określały ich przeznaczenie. Obejrzymy oryginalne bilety
kolejowe, książki raportów wydarzeń i napraw taboru oraz inne artefakty związane
z transportem pasażerskim i towarowym.
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Tytuł pokazu: Ruch i koło
Poznamy urządzenia do sterowania ruchem pociągów. Obejrzymy przekrój szyny, poznamy
budowę kół i obręczy. Porozmawiamy o efektywności wykorzystania kół podczas transportu
pasażerów oraz towarów, a potem zbudujemy własny mechanizm złożony z kół zębatych.

Numer stanowiska: C25
Nazwa instytucji: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie
Tytuł pokazu: Ruch sceniczny jako element widowiska teatralnego
Na kameralnej scenie lalkowej obejrzymy bajkę „Krawiec Niteczka”. Po spektaklu weźmiemy
udział w warsztatach o ruchu scenicznym i teatrze lalkowym. Poznamy techniki ruchu
scenicznego używane w teatrze. Dowiemy się też, jak poruszają się lalki.

Tytuł pokazu: Warsztaty animacyjne „Ruch i zabawa”
Weźmiemy udział w warsztatach pełnych niespodzianek, ruchowych gier i zabaw. Będzie
wyścig ślimaków, chusta Klanzy, gra w klasy, hula-hoop, zabawy ze skakanką, gra w zośkę
i skakanie na gumie.

Tytuł pokazu: Warsztaty sportowe „Ruch to zdrowie”
Poznamy z bliska piramidę aktywności fizycznej, w konkursach sprawdzimy swoją wiedzę
o sporcie i weźmiemy udział w wielu konkurencjach sportowych.
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Numer stanowiska: C26
Nazwa instytucji: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania
Tytuł pokazu: Pokaz tańca POI
Obejrzymy pokaz tańca POI, który wywodzi się z plemienia Maori żyjącego w Nowej Zelandii,
a wynaleziony został… podczas tkania. Miał być metodą ćwiczeń tkaczek, a stał się popularnym
tańcem.

Tytuł pokazu: Anielskie ruchańce
Podczas pieczenia anielskich ruchańców dowiemy się, jak różne dodatki spożywcze wpływają
na siłę pędną drożdży, czyli ilość wytwarzanego dwutlenku węgla, odpowiadającego
za spulchnienie ciasta.

Tytuł pokazu: Z głową w chmurach
Pomysł chodzenia na dwóch drągach przyszedł do głowy ludziom wiele tysięcy lat temu
w wielu zakątkach Ziemi, i to niezależnie od siebie. Używano ich głównie, aby być nieco wyżej
i suchą stopą przejść przez błoto czy strumień. My spotkamy szczudlarzy pokonujących
morze… uczestników Pikniku.

Tytuł pokazu: Ruch materii w przyrodzie
Jak wykonywano przedmioty codziennego użytku, kiedy nie było automatycznych maszyn
i wyspecjalizowanego sprzętu? Weźmiemy udział w warsztacie rękodzielniczym, aby
przekonać się, jak rzeczy powstawały kiedyś i czy umielibyśmy żyć w tamtych czasach.

Tytuł pokazu: Ruch wodny po Kanale Elbląskim dawniej i dziś
Czy do przemieszczania się statku konieczna jest woda? Na ruchomej makiecie pochylni Kanału
Elbląskiego zobaczymy, w jaki sposób jednostki pływające pokonują różnicę poziomów wody.
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Numer stanowiska: C27
Nazwa instytucji: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Tytuł pokazu: Żarna w ruch
Dowiemy się, jak dawniej mielono zboża na mąkę i kaszę. Na modelach przyjrzymy się
działaniu żaren rotacyjnych, stępu ręcznego, młyna wodnego z kołem sródsiębiernym
i wiatraka typu koźlak.

Tytuł pokazu: Wszystko, co ludowe, musi być kolorowe – pokaz tkactwa
Odwiedzimy warsztat tkacki i dowiemy się, na czym polega praca tkaczki. Spróbujemy
samodzielnie utkać chodnik ze szmatek lub stworzyć wełniaczka z wełny.

Tytuł pokazu: Wytnij koguta na płocie
Jak czymś tak wielkim można wykonać coś tak delikatnego i koronkowego? Dowiemy się, jakim
sposobem z papieru powstają precyzyjne filigranowe wycinanki.

Numer stanowiska: C28
Nazwa instytucji: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tytuł pokazu: Ruszam się i wybieram, co zjem – wybiórczość pokarmowa rozwielitki Daphnia
magna
Zajrzymy do świata rozwielitek. Pod mikroskopem przyjrzymy się ich ruchom i dowiemy się,
czym jest nagarnianie pokarmu oraz jak przebiega proces trawienia u rozwielitek.

Tytuł pokazu: I tak odrosnę – czyli hydra po amputacji odnóży
Czym jest zjawisko molekularnej „nieśmiertelności” hydry i co to są bioindykatory? Dowiemy
się, zaglądając do mikroświata przez mikroskop epifluorescencyjny.
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Tytuł pokazu: Pączkuję, aż pęknę
Przyjrzymy się komórkom drożdży. Będziemy eksperymentować i obserwować procesy
podziału i wzrostu komórek drożdży na żywo, w preparatach trwałych i na krótkich filmach
nakręconych w laboratorium.

Tytuł pokazu: Mam barwne życie
Przyjrzymy się hodowli pantofelków. Będziemy obserwować procesy fizjologiczne
oraz metaboliczne u tych mikroskopijnych zwierząt.

Numer stanowiska: C29
Nazwa instytucji: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: „Przyleciało z wiatrem”, czyli o podróżach zarodników i nasion
Jak „podróżują” nasiona? Przeprowadzimy eksperyment, żeby się przekonać, jakie cechy
pomagają nasionom i zarodnikom unosić się na wietrze, a jakie decydują o wyborze innego
środka lokomocji.

Tytuł pokazu: Molekularne ścieżki
Na czym polega kaskadowe przekazywanie sygnału w komórce, czemu służy i kiedy zachodzi?
Do odpowiedzi na te pytania posłuży nam kartonowa plansza, na której po „ścieżkach
sygnałowych” będziemy przemieszczać się pionkami-białkami.

Tytuł pokazu: Ruch w komórce
Dowiemy się, jaki ruch panuje wewnątrz komórek. Posłużą nam do tego zdjęcia mikroskopowe
i binokular. Oprócz tego zagramy w grę i przeprowadzimy symulację procesów
wewnątrzkomórkowych.

Tytuł pokazu: Wykorzystanie ruchu cząsteczek w laboratorium
Dowiemy się, na czym polega elektroforeza, czyli technika laboratoryjna wykorzystująca ruch
cząsteczek chemicznych. Będziemy też eksperymentować, i to kolorowo.
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Tytuł pokazu: Owad owadowi nierówny, czyli o niebezpieczeństwach wyboru złego środka
transportu
Okazuje się, że wybór owada do transportu pyłku nie jest dla rośliny taką prostą sprawą.
Przeprowadzimy więc eksperyment. Użyjemy modeli kwiatów, weźmiemy modele owadów
i przekonamy się, jak budowa anatomiczna owadów sprzyja albo przeciwnie – przeszkadza
zapylaniu różnych rodzajów kwiatów.

Tytuł pokazu: O krążących wokół toksynach i o ucieczkach przed zatruciem
Jakimi drogami zanieczyszczenia rozchodzą się po świecie? Żeby się dowiedzieć, zagramy
w grę. Najpierw będziemy szukać metali ciężkich w środowisku organizmów toksycznych.
Potem zagramy w skojarzenia, żeby zobaczyć, którędy toksyny wędrują. Na koniec poszukamy
sposobu na ucieczkę.

Tytuł pokazu: Jak ciężko wiosłować w zanieczyszczonej wodzie
Przeprowadzimy eksperyment. Przyjrzymy się, jak żywe organizmy – dafnie i wioślarki –
poruszają się w wodzie. Sprawdzimy, w jakim stopniu poziom zanieczyszczenia wody utrudnia
wodną podróż.

Tytuł pokazu: Sinice – zdobywcy wód i lądów
Znamy je głównie jako sprawczynie letniego zakazu kąpieli w Bałtyku. Jednak sinice, czyli
cyjanobakterie, to organizmy wszędobylskie. Z pradawnych oceanów rozeszły się na cały
świat. Prześledzimy ich podróż. Zobaczymy, jak się poruszają, z jakich nośników korzystają
i dokąd docierają.

Tytuł pokazu: Atak glonów – czyli dokąd płyną glony?
Czas na eksperyment! Przez mikroskop świetlny przyjrzymy się kropli wody i poszukamy w niej
mikroorganizmów. Następnie spróbujemy zwrócić ich uwagę światłem białym, światłem
czerwonym, światłem ultrafioletowym, magnesem lub wrzuceniem pokarmu. Zobaczymy, jak
zareagują.
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Tytuł pokazu: „Którędy do nory?” – gra edukacyjna
Czy lepiej wybrać najkrótszą drogę do celu, ale narazić się na wiele niebezpieczeństw
i przeszkód, czy lepsza jest droga dłuższa, ale bezpieczniejsza? Zagramy w grę planszową i
wcielimy się w… chomika. Naszym zadaniem będzie wyprawa po ziarno na zimę.

Tytuł pokazu: Czy roślina ma mięśnie?
Przyjrzymy się mimozie i

sprawdzimy jej reakcję na dotyk. Patrząc przez mikroskop,

spróbujemy odczytać komunikaty, jakie wysyłają nam rośliny. Dowiemy się też, co robią białe
rośliny po wyjęciu ich na światło.

Tytuł pokazu: Mikrowirówka kapilarna
Przyjrzymy się mikrowirówce kapilarnej zbudowanej z dziecięcej zabawki – bączka. Rozkręcimy
go tak, że powstanie siła odśrodkowa o wartości 30 000 G, czyli 30 tysięcy razy większej siła
grawitacji.

Numer stanowiska: C30
Nazwa instytucji: Instytut Pamięci Narodowej
Tytuł pokazu: Miasta w ruchu. Zmiany w przestrzeni miejskiej
Jak zmieniała się Warszawa? Porównamy mapy miasta z okresu przed II wojną światową,
z czasów okupacji oraz z czasów powojennych.

Tytuł pokazu: Zmiany polskich granic na przestrzeni wieków
Obejrzymy mapy Polski z różnych okresów historycznych. Dowiemy się, jakie czynniki
wpływały na zmiany granic i jakie to miało skutki dla polskiej kultury oraz migracji ludności.

Tytuł pokazu: Nie było, a jest. Polskie miejsca pamięci na świecie
Poznamy miejsca pamięci odnowione lub stworzone od podstaw przez IPN w takich częściach
świata jak: Afryka, Australia, Azja, Europa i Ameryka Północna.
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Tytuł pokazu: Historyczne środki transportu w XX wieku
Przyjrzymy się wyjątkowym środkom transportu z XX wieku. Poznamy konstrukcję statku MS
„Batory”, samolotu Hawker Hurricane, samochodu Józefa Piłsudskiego, papamobile Jana
Pawła II oraz polskiego samolotu typu Łoś. Porozmawiamy o historii i znaczeniu tych maszyn.

Tytuł pokazu: 100-lecie polskiego lotnictwa (część 1)
Będziemy grali w gry planszowe wydane przez IPN: 303 – Bitwa o Anglię i 111 – Alarm
dla Warszawy.

Tytuł pokazu: Pomniki pamięci
Czym jest pomnik, co prezentuje, jaki jest jego cel? Porozmawiamy o działalności IPN
w procesie dekomunizacji przestrzeni publicznej. Dowiemy się, co instytut upamiętnia, a jakie
treści wymazuje.

Tytuł pokazu: 100-lecie polskiego lotnictwa (część 2)
Dowiemy się, na jakich samolotach latali polscy lotnicy. Poznamy polskie konstrukcje okresu
międzywojennego – samoloty Łoś i Karaś oraz maszyny będące na wyposażeniu 7 Eskadry
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki. Przyjrzymy się też myśliwcom F-16, które obecnie strzegą
polskiego nieba.

Tytuł pokazu: 100-lecie polskiego lotnictwa (część 3)
Dowiemy się, jak się zmieniał mundur lotniczy w XX wieku. Razem z najmłodszymi
pokolorujemy rysunki lotników.

Tytuł pokazu: Opieka nad miejscami pamięci
Na terenie Polski jest wiele miejsc upamiętniających historię innych narodów. Dowiemy się,
gdzie się one znajdują i jaka jest ich historia.
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Numer stanowiska: C31
Nazwa instytucji: Urząd Statystyczny w Warszawie
Tytuł pokazu: Skąd przyjechaliśmy?
Porozmawiamy o migracji. Dowiemy się, jak pozyskuje się dane i prowadzi badania migracyjne.
Stworzymy mapy, które powiedzą nam, skąd pochodzą mieszkańcy Warszawy, oraz przyjrzymy
się migracjom mieszkańców między poszczególnymi dzielnicami.

Tytuł pokazu: Dlaczego się przeprowadzamy?
Zastanowimy się, jakie zjawiska przyczyniają się do migracji. Pomyślimy nad konsekwencjami
przeprowadzek, przenosin czy wędrówek całych społeczności.

Tytuł pokazu: Dlaczego uprawiamy sport?
Czy sport to zdrowie? Przyjrzymy się naszej aktywności fizycznej. Przeprowadzimy badania,
zakodujemy wyniki i na bieżąco będziemy je analizować, porównując z danymi statystycznymi
dla sportu amatorskiego i zawodowego.

Tytuł pokazu: Kącik dla dzieci
W kąciku dla dzieci wraz z najmłodszymi będziemy bawić się i grać w gry. Czekają układanki,
quizy i krzyżówki o tematyce związanej z ruchem.

Numer stanowiska: C32
Nazwa instytucji: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Tytuł pokazu: Sprawdź swoją zręczność
Sprawdzimy swój refleks i zręczność. Będziemy gonić światło na specjalnie skonstruowanej
maszynie. W tym zadaniu przyda się niezła koordynacja wzrokowo-ruchowa.
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Tytuł pokazu: Epokowe polskie wynalazki
Porozmawiamy o polskich wynalazkach. Poznamy ich konstrukcję i samodzielnie
przetestujemy działanie. Zobaczymy również, jak wyglądają opisy patentowe.
Tytuł pokazu: Warsztaty patentowe
Co zrobić, kiedy świat przeszyjemy myśli błyskiem i dokonamy przełomowego odkrycia?
Nauczymy się wypełniać wnioski o udzielenie patentu.

Tytuł pokazu: Sprawdź swoją zręczność
Przed nami labirynt. Tezeusz wspomagał się nicią Ariadny. My będziemy używać wskaźnika
laserowego.
Tytuł pokazu: Konkurs „Familiada”
Weźmiemy udział w naukowej „Familiadzie”. Będzie prawie jak w telewizji. Pytania z kategorii
„wynalazki”.

Numer stanowiska: C33
Nazwa instytucji: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Tytuł pokazu: Widmo częstotliwości
Będziemy namierzać źródła emisji i dokonamy pomiaru parametrów widma częstotliwości.
Przyjrzymy się systemowi do pomiaru stacji bazowych telefonii komórkowej, analizatorowi
modulacji cyfrowych ETL, odbiornikowi do ręcznego szukania zakłóceń i Ruchomej Stacji
Pomiarowej.

Tytuł pokazu: Programowanie inteligentnego miasta
Zaprogramujemy miasto. Na makiecie ustawimy działanie latarń ulicznych, zsynchronizujemy
sygnalizację świetlną oraz będziemy sterować szlabanami na przejeździe kolejowym.
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Tytuł pokazu: Klikam z głową
Porozmawiamy na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Razem z najmłodszymi
obejrzymy bajkę edukacyjną o bezpiecznym używaniu smartfona.

Numer stanowiska: C34
Nazwa instytucji: Komenda Stołeczna Policji
Tytuł pokazu: Mobilny posterunek policji, łódź patrolowa, radiowóz
Obejrzymy wystawę sprzętu i pojazdów policyjnych.

Tytuł pokazu: Sprzęt bojowy i minersko-pirotechniczny oraz robot taktyczny i rozpoznawczy
Obejrzymy wystawę sprzętu bojowego i minersko-pirotechnicznego. Poznamy również
możliwości taktycznego robota saperskiego.

Tytuł pokazu: Narzędzia i metody używane do ujawniania śladów kryminalistycznych
Wcielimy się w śledczych, będziemy prowadzić badania śladów zbrodni niczym w prawdziwym
policyjnym laboratorium kryminalistycznym.

Tytuł pokazu: Specjalistyczny sprzęt używany przez policjantów ruchu drogowego
Zajrzymy do radiowozu APRD i przyjrzymy się jego wyposażeniu. Dowiemy się, jaki sprzęt jest
używany przy wypadkach i innych zdarzeniach drogowych. Założymy alkogogle i przekonamy
się, jak widzi i reaguje kierowca pod wpływem alkoholu. Będą też konkursy, zabawy i mobilne
miasteczko ruchu drogowego.
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Numer stanowiska: C35
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Napędów MELprop Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Budowa silniczka rakietowego na sodę kuchenną
Zbudujemy i przetestujemy mały silniczek rakietowy na sodę kuchenną. Ta prosta konstrukcja
w doskonały sposób zobrazuje nam działanie napędów odrzutowych, a w szczególności
silników rakietowych.

Tytuł pokazu: Prezentacja silników odrzutowych własnej konstrukcji
Przyjrzymy się silnikom pulsacyjnym i rakietowym. Poznamy ich działanie oraz konstrukcję.

Numer stanowiska: C36
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Systemy nadążne układów fotowoltaicznych
Poznamy zasady działania ogniw fotowoltaicznych. Przyjrzymy się modelom ogniw nadążnych,
które same podążają za źródłem światła.

Tytuł pokazu: Napęd magnetohydrodynamiczny
Napęd magnetohydrodynamiczny to napęd bez ruchomych elementów mechanicznych.
Sposób jego działania poznamy na modelu zamontowanym na małej łódeczce.
Przeprowadzimy też eksperyment…

Tytuł pokazu: Fotowoltaika użytkowa
Przyjrzymy się z bliska panelom fotowoltaicznym, poznamy ich budowę, klasyfikację
i zastosowanie. Jak działają, dowiemy się podczas eksperymentu.
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Tytuł pokazu: Stanowisko meteorologiczne zasilane energią odnawialną
Czemu służą stanowiska meteorologiczne i czym są zasilane? Przyjrzymy się jednemu
i sprawdzimy, jakie zjawiska fizyczne mierzy jego aparatura. Poznamy sposób działania turbiny
wiatrowej Savoniusa oraz ogniw fotowoltaicznych, które mogą być używane do zasilania
stanowiska meteorologicznego.

Numer stanowiska: C37
Nazwa instytucji: Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych
Systemów Inżynierskich "ProCAx"
Tytuł pokazu: Pokaz pracy drukarek 3D – zasady działania i konstrukcja
Drukarki 3D szturmem weszły do naszej codzienności. Wykorzystywane są w medycynie,
w przemyśle, w nauce. Jak działają? Co jeszcze mogą nam zaoferować? Przyjrzymy się
rozwiązaniom technicznym i porozmawiamy o ich zastosowaniu.

Tytuł pokazu: Pokaz zastosowań poszerzonej rzeczywistości
Dowiemy się, czym jest „poszerzona rzeczywistość”. Przyjrzymy się zastosowaniu obrazów 3D.
Będziemy generować własne obrazy i porozmawiamy o technologii.
Tytuł pokazu: Ruch sterowany
Dzięki aplikacjom już możemy sterować sprzętem AGD, pojazdami czy nawet bardziej
skomplikowanymi konstrukcjami. Przetestujemy je więc w praktyce. Za pomocą aplikacji
w telefonach będziemy sterować modelami pojazdów i robotami edukacyjnymi.
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Numer stanowiska: C38
Nazwa instytucji: Proton Dynamic – sekcja Koła Naukowego Sportów
Samochodowych
Tytuł pokazu: Prezentacja projektu Proton Dynamic oraz elektrycznego bolidu Formuły
Student
Porozmawiamy o projekcie Proton Dynamic i Formule Student. Przyjrzymy się samej
konstrukcji i poznamy szczegóły techniczne pojazdu.

Numer stanowiska: C39
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Złudzenia optyczne
Przyjrzymy się złudzeniom optycznym. Przeanalizujemy je i będziemy dociekać, skąd się biorą.

Tytuł pokazu: Gra – pogromcy neuromitów
Zagramy w grę, żeby sprawdzić, co tak naprawdę wiemy o neurobiologii czy neuropsychologii.

Tytuł pokazu: Zaburzenia ruchu w ujęciu neuropsychologicznym
Porozmawiamy o skutkach udarów i zaburzeniach ruchowych u osób cierpiących na choroby
neurodegeneracyjne, np. chorobę Parkinsona. Przeprowadzimy testy, sprawdzimy nasze
zachowania odruchowe i umiejętności prostych ruchów rękami.
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Numer stanowiska: C40
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe Położnych Zakładu Dydaktyki
Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pokazu: Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie prokreacyjne
Na fantomie zbadamy ułożenie dziecka przed narodzinami, a potem przyjrzymy się, jak
przebiega poród, i dowiemy się, jak wygląda opieka nad noworodkiem. Porozmawiamy też
o raku piersi i poznamy techniki samobadania.

Numer stanowiska: C41
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Zakładzie
Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pokazu: Wybiegaj kalorie
Przyjrzymy się kaloryczności produktów i posiłków powszechnie spożywanych przez Polaków
oraz poznamy formy aktywności, które umożliwią spalanie danej liczby kalorii.
Tytuł pokazu: Rezonans pożywienia
Sprawdzimy rzeczywistą zawartości cukru i tłuszczu w produktach spożywczych. Niektórzy
nieźle się zdziwią!
Tytuł pokazu: Porady dietetyczne z analizą składu ciała
Porozmawiamy z dietetykiem. Przeprowadzimy analizę składu ciała i dowiemy się wszystkiego
na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia.
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Numer stanowiska: C42
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pokazu: Badanie składu ciała analizatorem
Dzięki analizatorowi składu ciała dowiemy się, ile w organizmie mamy wody, tkanki
tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała. Porównamy części naszego ciała. Porozmawiamy
o dietetyce i zdrowym stylu życia.

Tytuł pokazu: Porady dietetyczne
Porozmawiamy o diecie. Poruszymy tematy z zakresu szeroko pojętej dietetyki oraz żywienia
klinicznego.

Tytuł pokazu: Konkursy
Weźmiemy udział w konkursach z pytaniami z zakresu dietetyki, żywienia klinicznego
oraz zdrowego stylu życia.

Tytuł pokazu: Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Co to takiego diety przemysłowe? Czym jest żywienie kliniczne? Poznamy wskazania
i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego i przyjrzymy się sprzętom
do żywienia klinicznego, np. PEG, PEG-PEJ, cewnikom, mieszaninom do żywienia
pozajelitowego.
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Numer stanowiska: C43
Nazwa instytucji: Bayrampaşa Municipality Science Center (Turcja)
Tytuł pokazu: Astrolabium
Jak przewidywano ruchy ciał niebieskich w czasach przed wynalezieniem komputerów?
Służyło do tego astrolabium: model nieba z ruchomymi elementami. Wspólnie rozmieścimy
Słońce, Księżyc i planety naszego Układu Słonecznego, zmierzymy odległości pomiędzy nimi
i zobaczymy, na czym polegają najważniejsze zjawiska astronomiczne obserwowane z Ziemi.

Tytuł pokazu: Szkielet
Zbudujemy nietypowy model szkieletu ludzkiego: każda jego część będzie narysowana
na kartoniku i dokładnie opisana. W ten sposób podczas budowy dowiemy się, do czego służą
poszczególne elementy. Gotowy szkielet zabierzemy na pamiątkę.

Tytuł pokazu: Naturalne perfumy w stanie stałym
Stworzymy naturalne perfumy na bazie pszczelego wosku: po podgrzaniu dodamy do niego
olejek migdałowy i substancje zapachowe – a po zastygnięciu otrzymamy „kostkę perfum”.

Tytuł pokazu: Matematyka na wesoło
Czy matematyki można się uczyć z pomocą układanki? Przekonamy się o tym na przykładzie
tangramu. Ta łamigłówka polegająca na układaniu figur z siedmiu klocków o różnych
kształtach pomoże nam zilustrować kilka problemów „poważnej” matematyki.

Tytuł pokazu: Elektryczność z ruchu
Zajmiemy się jednym z najważniejszych zagadnień cywilizacji: jak przetwarzać energię.
Przekonamy się, że zwykły ruch może zostać zamieniony w elektryczność.
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Numer stanowiska: C44
Nazwa instytucji: Pleiadi (Włochy)
Tytuł pokazu: Ruch – zmiana położenia w czasie
Ruch od zawsze fascynował uczonych i artystów. Ruszamy się nieustannie – na jawie i przez
sen – a wszystko to dzięki tej skomplikowanej machinie, jaką jest nasze ciało. Dzięki kilku
prostym eksperymentom lepiej poznamy naturę ruchu.

Numer stanowiska: C45
Nazwa instytucji: Fundacja Zwalcz Nudę
Tytuł pokazu: Rodzinne igrzyska „Zwalcz nudę”
Wypełnimy ankietę i będziemy ćwiczyć, a wszystko po to, aby zbadać stan sprawności fizycznej
polskich rodzin. Sprawdzimy wytrzymałość, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową
i szybkość. Porozmawiamy, jak wprowadzić zdrowe nawyki w życiu codziennym.

Numer stanowiska: C46
Nazwa instytucji: Pracownia Artystyczna Kwadrat
Tytuł pokazu: Wydruki artystyczne Optical Grahic Art
Wykonamy wydruki wzorów graficznych techniką sitodruku lub linorytu. Kiedy przypatrzymy
się efektom, te zaczną… się ruszać!
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Numer stanowiska: C47
Nazwa instytucji: Zespół Szkolny w Cegłowie
Tytuł pokazu: Kendama – rusza się kulka, ruszasz się ty
Zmierzymy się z tradycyjną japońską zabawką – kendamą. Nauczymy się różnych sztuczek.
Zaczniemy od prostych, ale potem będzie coraz trudniej… i efektowniej.

Tytuł pokazu: Równowaga w ruchu, czyli jak się nie przewrócić?
Czym jest dla nas ruch? Co nam grozi, gdy stracimy równowagę? Poćwiczymy na specjalnym
urządzeniu – trickboardzie – żeby się dowiedzieć tego w praktyce.

Tytuł pokazu: Czy ręka nadąża za okiem? Gra typu szwajcarski ser
Co jest szybsze: oko czy ręka? Przekonamy się o tym podczas specjalnie przygotowanej gry.
Wystarczy plansza, kulki i sznurki, aby się dowiedzieć, czy nasze ręce robią to, co podpowiadają
im oczy.

Numer stanowiska: C48
Nazwa instytucji: Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
Tytuł pokazu: Prezentacja i pokazy gier logicznych: szachy
Poznamy zasady gry w szachy. Przyjrzymy się najbardziej znanym strategiom (np. szewski mat,
szybki mat, obrona pionka e5). Omówimy słynne historyczne rozgrywki, w tym pojedynek
Garriego Kasparowa i superkomputera Deep Blue.

Tytuł pokazu: Prezentacja i pokazy gier logicznych: go
Według legendy początki gry go sięgają ponad 2000 lat p.n.e. W historii znane
i udokumentowane są przypadki, gdy partia go zastępowała walkę samurajów. Poznamy
historię, zasady, ale przede wszystkim kulturowe znaczenie i symbolikę gry go.
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Tytuł pokazu: Prezentacja i pokazy gier logicznych: wari
Wciąż nie wiadomo, czy ta gra rzeczywiście została wynaleziona przez ludy Afryki. Od stuleci,
a może nawet tysiącleci grano w nią na Bliskim Wschodzie i na wyspach Azji PołudniowoWschodniej. Czas na nas! Poznamy historię, zasady i różne wersje gry wari.

Tytuł pokazu: Prezentacja współczesnych gier logicznych
Gry logiczne rozwijają umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, uczą wytrwałości
i cierpliwości. Pomagają radzić sobie ze stresem i pozytywnie wpływają na budowanie
pewności siebie. Spróbujemy i my!

Numer stanowiska: C49
Nazwa instytucji: Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGAnt
Tytuł pokazu: Ruch jako wyzwanie dla robotów
Zobaczymy, jak ruszają się roboty. Sprawdzimy ich reakcję na otoczenie. Będziemy je też
programować, tak aby pokonały przeszkody na swojej drodze.

Tytuł pokazu: Ruch w silniku – silnik w ruchu
Zajrzymy do silnika i sprawdzimy, co się w nim rusza. Przyjrzymy się wałom korbowym,
zaworom i wałkom rozrządu. Na specjalnym modelu poznamy konstrukcję i przeznaczenie
poszczególnych elementów silnika.

Tytuł pokazu: Ruch powietrza – oczyszczanie
Powietrze wokół nas jest w ruchu. Wraz z nim poruszają się zanieczyszczenia. Przyjrzymy się
cyklonowi, czyli… oczyszczaczowi powietrza wykorzystującemu jego pęd.
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Numer stanowiska: C50
Nazwa instytucji: Portal Nauka w Polsce
Tytuł pokazu: Poczuj się jak naukowiec i spróbuj odpowiedzieć na pytania
Wcielimy się w rolę naukowców i będziemy udzielać wywiadów dziennikarzom naukowym.
Spróbujemy objaśnić, jak działa świat. Jeżeli nie będziemy znać jakichś odpowiedzi, poszukamy
ich wspólnie z innymi piknikowiczami.

Tytuł pokazu: Zadaj nam dowolne pytanie o to, jak działa świat!
Będziemy rozwijać ciekawość i zadawać pytania. A jeśli nie uzyskamy satysfakcjonującej
odpowiedzi – poszukamy jej sami. Najciekawsze i najtrudniejsze pytania przekażemy
prawdziwym naukowcom.

Tytuł pokazu: Konsultacje z prezentowania wyników swoich badań
Jak przedstawiać swoją pracę naukową? Jak omawiać skomplikowane procesy badawcze?
Porozmawiamy o popularyzowaniu wyników badań i o tym, jak opowiadać o trudnych
zagadnieniach współczesnej nauki, by zostać zrozumianym.

Tytuł pokazu: Quiz – odpowiedz na pytania i wygraj nagrody
Dowiemy się, jak działa portal Nauka w Polsce, jak powstają zamieszczane tam artykuły
i jakiego rodzaju treści można znaleźć na stronie. Będzie też quiz naukowy z nagrodami.

Numer stanowiska: C51
Nazwa instytucji: Polski Związek Esperantystów
Tytuł pokazu: Ruch esperancki w Polsce i na świecie.
Czym jest esperanto? Poznamy historię ruchów esperanckich i przyjrzymy się sylwetkom
najsłynniejszych ich przedstawicieli.
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Tytuł pokazu: Loteria z nagrodami
Zagramy na loterii. Pytania będziemy losować, kręcąc kołem. Za poprawne odpowiedzi
przewidziano drobne upominki.

Tytuł pokazu: Krzyżówka tematyczna
Ułożymy krzyżówkę. Do dyspozycji będziemy mieć gotowe hasła. Kto odgadnie hasło główne,
otrzyma nagrodę.

Tytuł pokazu: Goście z zaprzyjaźnionych klubów esperanckich
Porozmawiamy o esperanto. Dowiemy się, jak wygląda działalność esperancka na co dzień.

Tytuł pokazu: Gry i zabawy dla dzieci
Będziemy grali w gry, które najpierw sami przygotujemy. Stworzymy memo i domino słownoobrazkowe. Nasze dzieła zabierzemy do domu.

Tytuł pokazu: Minilekcje języka esperanto
Będziemy się uczyć esperanto. Poznamy najważniejsze reguły językowe oraz przyswoimy
podstawowe wyrażenia, zwroty grzecznościowe i przysłowia. Za pomoce naukowe posłużą
nam gry i układanki obrazkowe.

Numer stanowiska: C52
Nazwa instytucji: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Tytuł pokazu: Wyścigi równoległe – zbuduj własny dragster!
Zbudujemy model pojazdu kołowego, na specjalnym torze pomiarowym zbadamy jego cechy
trakcyjne, a następnie zmierzymy się w tzw. wyścigu równoległym. Pojazdy pozostają
własnością swych konstruktorów, a więc zabierzemy je do domu.
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Tytuł pokazu: Najszybszy eksponat
Sprawdzimy się w quizie. Liczy się szybkość i poprawność odpowiedzi. Dla najlepszych
uczestników przewidziano drobne upominki.

Tytuł pokazu: Warsztaty ciągłe Z-MOBILI-ZUJ SIĘ!
Za pomocą prostych akcesoriów – sznurków, słomek, podstawek, taśmy klejącej, nożyczek
i plasteliny – będziemy konstruować mobile, czyli wieloelementowe konstrukcje zachowujące
równowagę dzięki prawidłowemu wyważeniu i podparciu segmentów.

Tytuł pokazu: Gawędy wysokoprężne
Porozmawiamy o specyficznych cechach i konstrukcjach silników spalinowych, używanych na
przestrzeni ostatniego stulecia do napędzania pojazdów. Poznamy konstrukcje polskich
silników i ciekawe postaci związane z ich budową.

Numer stanowiska: C53
Nazwa instytucji: Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Tytuł pokazu: Wędrówka po karbońskim lesie
Przeniesiemy się do karbońskiego lasu i zobaczymy, jak wyglądała Ziemia 300 milionów lat
temu. Porozmawiamy o niezwykłych roślinach i zwierzętach zamieszkujących las karboński,
obejrzymy skamieliny, które dotrwały do naszych czasów.
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Numer stanowiska: C55
Nazwa instytucji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Tytuł pokazu: Mobilne Centrum Edukacyjne
Zapoznamy się z edukacyjnymi nowinkami. Dowiemy się, czym są Magiczna wyspa, Imo learn,
okulary VR, Bum Bum rurki, Lego Education oraz Ozoboty. Przyjrzymy się Modułowym
Pracowniom Przyrodniczym, czyli nowoczesnym pomocom dydaktycznym. Porozmawiamy
też o programie Erasmus+.

Numer stanowiska: D2
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Chemików Wydziału Nowych Technologii
i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
Tytuł pokazu: Kameleon
Będziemy eksperymentować z manganem i stworzymy chemicznego kameleona. Na każdym
kolejnym etapie doświadczenia uzyskamy nowe kolory.

Tytuł pokazu: Zabierz niebieskie
Reakcje chemiczne bywają efektowne. Bywają też kolorowe. Barwy pojawiają się, a potem
znikają, żeby następnie… znów powrócić. A to wszystko na naszych oczach!

Tytuł pokazu: Duch
Duchy nie istnieją, ale dzięki chemii możemy stworzyć sztucznego „ducha”, który nagle
wynurzy się ze specjalnego naczynia.

Tytuł pokazu: Reakcja oscylacyjna Briggsa–Rauchsera
Pobawimy się kolorami. Przeprowadzimy chemiczny eksperyment, w wyniku którego nastąpi
zmiana koloru. Potem znowu i znowu, i znowu… Czemu tak się dzieje? Dowiemy się podczas
eksperymentowania.
103

Tytuł pokazu: Symulacja prac strzałowych
Dokonamy symulacji wybuchu, takiego, jaki przeprowadza się w górnictwie odkrywkowym.
Materiały wybuchowe umieścimy pod warstwą ziemi i… BUM!

Tytuł pokazu: Poduszki powietrzne
Materiały wybuchowe otaczają nas i ratują nam życie, np. w mechanizmach poduszek
powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa. Przeprowadzimy małe wybuchowe doświadczenie,
żeby zobaczyć, jak działa taka poduszka powietrzna.

Tytuł pokazu: Napęd rakietowy
Jak działa silnik rakietowy? Przekonamy się na modelu pojazdu wyposażonego w silnik
wypełniony paliwem rakietowym.

Tytuł pokazu: Rakietowa butelka
Odpalimy butelkową rakietę. Do wytworzenia ciągu napędowego użyjemy tylko wody
i ciekłego azotu.

Tytuł pokazu: Ruch na poduszce magnetycznej
Na świecie działa już kolej magnetyczna. Co ją napędza? Dowiemy się dzięki doświadczeniu
z ciekłym azotem i magnesami.

Tytuł pokazu: Wojska chemiczne
Dowiemy się wszystkiego o wojskowej odzieży ochronnej, która umożliwia żołnierzom
rozpoznanie w skażonym terenie. Później zaś będziemy strzelać z armaty… maskotkami
WAT-u.
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Numer stanowiska: D3
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Fizyków Wojskowej Akademii Technicznej
Tytuł pokazu: Ruch światła w niezwykłych niciach
Porozmawiamy o ruchu fali świetlnej. Podczas eksperymentów dowiemy się wszystkiego
o propagacji, odbiciach i załamaniach fali świetlnej.

Tytuł pokazu: Wahadła w ruchu
Przeprowadzimy eksperyment i przyjrzymy się, od czego zależą drgania wahadła.

Tytuł pokazu: Jak kwanty promieniowania podczerwonego wprowadzają w ruch elektrony
Przyjrzymy się detektorom podczerwieni. Dzięki specjalnej kamerze

będziemy mierzyć

temperaturę ciała oraz zobaczymy to, czego nie widać w świetle widzialnym.

Tytuł pokazu: Ruch wskazówek zegara
Skonstruujemy zegarek. Ale nie taki tradycyjny, na sprężynę, tylko na energię elektryczną.
Naszą energię pozyskamy z… ziemniaka.

Tytuł pokazu: Ciekłe kryształy w optyce
Przyjrzymy się działaniu pojedynczego piksela na ekranie typowego telewizora czy telefonu
komórkowego. Poznamy konstrukcję piksela i samodzielnie napełnimy go materiałem
ciekłokrystalicznym. Dowiemy się też wszystkiego o termometrze ciekłokrystalicznym,
a na koniec pokierujemy wiązką lasera.
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Numer stanowiska: D4
Nazwa instytucji: Koła Naukowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej
Akademii Technicznej
Tytuł pokazu: Jednoosiowy robot zwiadowczy przemierzający świat
Przyjrzymy się możliwościom bezzałogowego robota. Takie maszyny biorą udział w misjach
eksploracyjnych, ratowniczych i militarnych. Ten może działać nawet w najtrudniejszym
terenie nieeksplorowanym dotąd przez człowieka.

Tytuł pokazu: Zatrzymać ruch
Spowolnimy świat. Używając kamery do filmów poklatkowych, przyjrzymy się, jak przebiegają
zjawiska, które dzieją się za szybko, aby ludzkie oko mogło je zarejestrować.

Tytuł pokazu: Chaotyczny ruch taneczny nitki a produkt całkiem niebrzydki
Przyjrzymy się działaniu mechanizmów, które wpływają na ruch urządzeń codziennego użytku.
Modele tych mechanizmów wydrukujemy na drukarce 3D i wprawimy w ruch.

Numer stanowiska: D5
Nazwa instytucji: Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł pokazu: Cząstki elementarne w warunkach ekstremalnych – eksperyment NA61/SHINE
(CERN)
Dzięki goglom VR Oculus Rift obejrzymy trójwymiarową wizualizację eksperymentu
NA61/SHINE, który przeprowadzono w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN.
Prześledzimy wszystko – od przyspieszania cząstek w akceleratorze, poprzez zderzenie wiązki
z tarczą, skończywszy na wizualizacji torów lotu cząstek powstających w zderzeniach ciężkich
jonów. Będzie się działo!
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Numer stanowiska: D6
Nazwa instytucji: Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Tytuł pokazu: Dalmierz laserowy
Kierowcy oczekują od policji jednoznacznych dowodów na to, że pomiar prędkości był
wykonany prawidłowo, a uzyskany wynik to prędkość, z którą poruszał się ich, a nie sąsiedni
pojazd. By nie mieć więcej wątpliwości, przyjrzymy się działaniu przyrządu do laserowego
pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Tytuł pokazu: Sensory światłowodowe w systemach bezpieczeństwa
Porozmawiamy o czujnikach światłowodowych stosowanych w systemach bezpieczeństwa.
Przyjrzymy się konstrukcji czujnika używanego w systemach ochrony przed podsłuchem
światłowodowych linii telekomunikacyjnych oraz w ochronie zbiorów muzealnych, m.in.
miecza koronacyjnego królów Polski – Szczerbca, przechowywanego w Skarbcu Koronnym
na Wawelu.

Tytuł pokazu: Domowy sposób na odbiór zdjęć z kosmosu
Na orbicie okołoziemskiej znajdują się setki sztucznych satelitów. Część z nich posiada
aparaturę do rejestracji i transmisji zdjęć naszej planety. Dowiemy się, jak za pomocą
amatorskiej aparatury możliwe jest odebranie tych zdjęć i wyświetlenie ich na ekranie
komputera.

Numer stanowiska: D7
Nazwa instytucji: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Tytuł pokazu: Wykonywanie medali pamiątkowych i innych przedmiotów z rozgrzanej masy
szklanej
Jak powstają szklane naczynia? Przyjrzymy się pracy przy piecu hutniczym i zobaczymy, jak
rozgrzaną szklaną masę można uformować w przepiękne kształty.
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Numer stanowiska: D8
Nazwa instytucji: Koła Naukowe KZC i Cyberguru Wydziału Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej
Tytuł pokazu: A.Net – informacja w ruchu
Czym są sieci komunikacyjne? Jak zabezpieczyć je przed awariami i atakami hakerów?
Zbudujemy narzędzia do symulacji procesów zachodzących w sieciach wielkiej skali.

Tytuł pokazu: CARE – wirus w ruchu
Przyjrzymy się działaniu systemu CARE, stworzonemu jako narzędzie wsparcia działań służb
epidemiologicznych i centrów zarządzania kryzysowego.

Tytuł pokazu: Manify (ludzie w ruchu)
Porozmawiamy o komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie zgromadzeń o dużej
dynamice w przestrzeni miejskiej.

Numer stanowiska: D9
Nazwa instytucji: Lasy Państwowe
Tytuł pokazu: Leśna apteka
Przyjrzymy się różnym rodzajom ziół i porozmawiamy o ich właściwościach. Będziemy
rozpoznawać zioła po zapachu, a następnie przygotujemy własne napary.

Tytuł pokazu: Trenażer pracy harwestera
Na specjalnym symulatorze wcielimy się w operatora harwestera – będziemy wycinać
wirtualne drzewa.
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Tytuł pokazu: Świat owadów
Przyjrzymy się owadom. Dowiemy się, gdzie żyją i jak się poruszają. Dzięki mikroskopowym
obserwacjom dokładnie poznamy budowę naszych powiększonych modeli.

Tytuł pokazu: Las jako zmiana
Jak wygląda życie lasu gospodarczego? Poznamy proces uprawy lasu przez leśników.
Na specjalnej makiecie przyjrzymy się obiegowi materii w lesie.

Tytuł pokazu: Ruch a rośliny
Przeprowadzimy doświadczenia, podczas których przyjrzymy się ruchowi roślin. Dowiemy się,
czym jest fototropizm i geotropizm, oraz prześledzimy transport wody w roślinach.

Tytuł pokazu: Leśne meteo
Przyjrzymy się zjawiskom meteorologicznym i przyrodniczym. Przeprowadzimy symulację
huraganu, pożaru i gradobicia.

Tytuł pokazu: Drewno w lesie
Zamienimy się w drwali. Będziemy ważyć drewno suche i mokre. Potem chwycimy piły
i na przygotowanych przez nas krążkach drewna umieścimy napis okolicznościowy.
Wybierzemy się też na spacer drwala.

Tytuł pokazu: Leśny survival
Dowiemy się, co powinien zawierać poprawnie spakowany plecak na leśną wyprawę
i obserwacje przyrodnicze.

Tytuł pokazu: Powrót do natury – zabawa w lesie i z lasem
Przejdziemy się leśną ścieżką zdrowia. Dowiemy się, jak daleko skaczą zwierzęta. Posłuchamy,
jak słyszą zwierzęta. Zagramy w gry zręcznościowe, poukładamy puzzle, a z szyszek, patyków,
kory i nasion wykonamy ekologiczne zabawki.
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Tytuł pokazu: Strefa ciszy i relaksu
Tutaj odpoczniemy. Czekają leżaki, pufy i leśne koce piknikowe. Będzie pachniało lasem, a leśni
muzycy zagrają nam i zaśpiewają do snu.

Numer stanowiska: D10
Nazwa instytucji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Tytuł pokazu: Talerz Chladniego
Będziemy tworzyć figury z drobinek i opiłków. Narzędziem do konstruowania figur będzie…
dźwięk.

Tytuł pokazu: Kościofon
Posłuchamy muzyki, ale z zatkanymi uszami. Dźwięki będą się przenosić przez drgające kości
czaszki.

Tytuł pokazu: Ucho olbrzyma
Zajrzymy do ucha. Poznamy jego budowę i funkcje. Będziemy też rozmawiać z lekarzem
i dowiemy się, co też naszym uszom może grozić.

Numer stanowiska: D11
Nazwa instytucji: Otto Bock Polska
Tytuł pokazu: Powrót do aktywnego trybu życia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
protetycznym
Przyjrzymy się możliwościom współczesnej protetyki. Będziemy oglądać protezy kończyn –
mechaniczne, nowoczesne protezy elektroniczne i protezy sportowe. A potem zobaczymy
w praktyce, jak najnowsza technologia pomaga w codziennym życiu pacjentów po amputacji.
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Tytuł pokazu: Powrót do aktywnego trybu życia
Zadaniem zaopatrzenia ortopedycznego jest ochrona i stabilizacja układu mięśniowoszkieletowego. Przyjrzymy się możliwościom takiego sprzętu i dowiemy się, jak wygląda
pokonywanie barier architektonicznych przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Numer stanowiska: D12
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Ogrodników Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego
Tytuł pokazu: Prywatne życie komórki
Przygotujemy preparat do badań, a następnie pod mikroskopem świetlnym porównamy, jakie
zjawiska zachodzą w żywej i martwej komórce roślinnej.

Tytuł pokazu: Sowy i skowronki
Rośliny to śpiochy albo ranne ptaszki – trochę tak jak ludzie. Wykorzystując światło o różnym
natężeniu, przeprowadzimy eksperyment, dzięki któremu dowiemy się, które rośliny budzi
najmniejszy promień słońca, a które lubią dłużej pospać.

Tytuł pokazu: Czy poruszanie może wpłynąć na tempo wzrostu roślin?
Czy wzrost roślin można przyspieszyć? A spowolnić? Dzięki zastosowaniu specjalnego
urządzenia przekonamy się, co się dzieje, kiedy… poruszamy roślinami.

Tytuł pokazu: Kącik ekspercki
Jak uprawiać ogródek? Czemu kwiatki na balkonie znowu zwiędły? W kąciku eksperckim
dowiemy się wszystkiego o uprawie, pielęgnacji, ochronie i doborze roślin do mieszkań
i ogrodów.
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Numer stanowiska: D13
Nazwa instytucji: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, European
Rehabilitation Clinic
Tytuł pokazu: Rehabilitacja osób z zaburzeniami równowagi z użyciem gier i wirtualnej
rzeczywistości
Przetestujemy urządzenia, które za pomocą gier bezdotykowo mierzą ruch. Czy będzie to
bardziej zabawa, czy rehabilitacja? Poznamy cały przebieg badania – od momentu wejścia
na platformę aż po wyświetlenie wyniku.

Numer stanowiska: D14
Nazwa instytucji: Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego
Tytuł pokazu: Czym hamować rozwój bakterii?
Przyjrzymy się, jak ruch antybiotyków, produktów pszczelarskich, olejków eterycznych
i ekstraktów roślinnych hamuje wzrost bakterii. Porównamy różnicę po użyciu substancji
pochodzenia naturalnego (np. olejek z majeranku, olejek z grejpfruta, sok z z czosnku)
oraz chemicznego (antybiotyki, kwas pirogronowy, kwas benzoesowy).

Tytuł pokazu: Czy bakterie mogą się poruszać?
Przyjrzymy się ruchowi bakterii pod mikroskopem. Dowiemy się, jak za pomocą odpowiednich
podłoży i technik posiewów można odróżnić bakterie zdolne do ruchu od tych, które nie mają
takiej możliwości.

Tytuł pokazu: Kolorowy chips
Jak powstają kolorowe chipsy? Susz jabłkowy zawiesimy na nitce i włożymy do naczynia
z kolorowym płynem. Dzięki eksperymentowi prześledzimy migrację barwnika po powierzchni
suszu.
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Tytuł pokazu: Jak szybko uzyskać sorbet owocowy?
Warto uważać na chemii! Wykorzystamy reakcje chemiczne i przygotujemy lody – sorbet
owocowy.

Numer stanowiska: D15
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Chemia w kapilarze
Przeprowadzimy eksperyment i przyjrzymy się procesom zachodzącym w mikroreaktorze
przepływowym. Prześledzimy, jak pod wpływem procesów chemicznych zachodzą kolorowe
reakcje.

Tytuł pokazu: Kolorymetryczne wykrywanie aktywności katalitycznej enzymów wydzielonych
z tkanek roślinnych
Dlaczego żywność się psuje? Prześledzimy procesy chemiczne, które zachodzą w zmiażdżonym
kawałku owocu, żeby się dowiedzieć, co też się dzieje w produktach spożywczych.

Tytuł pokazu: Chemia na wesoło
Dowiemy się doświadczalnie, co to jest ferrofluid, czym jest ciecz wielowarstwowa i jakie
właściwości ma ciecz nienewtonowska. Wytworzymy też energię elektryczną. Z cytryn.

Numer stanowiska: D16
Nazwa instytucji: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Tytuł pokazu: O „ruchu” w brzuchu
Na czym polega ruch w przewodzie pokarmowym człowieka i jaką drogę musi pokonać w nim
pożywienie? Przeprowadzimy szereg eksperymentów, które wyjaśnią przebieg procesu
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trawienia. Ułożymy puzzle z odcinkami przewodu pokarmowego i obejrzymy prawdziwy film
drogi, z kęsem pożywienia w roli głównej.

Tytuł pokazu: Ruch – istotny element stylu życia w każdym wieku
Udowodniono, że umiarkowana, ale regularna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie
na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Ocenimy więc własną aktywność, dokonamy
pomiaru składu swojego ciała, przeprowadzimy badanie spirometryczne. Zmierzymy ciśnienie,
sprawdzimy wydolność płuc i siłę mięśniową. W zdrowym ciele zdrowy duch!

Tytuł pokazu: Ruszajmy się i spalajmy kalorie!
Porozmawiamy o sposobach żywienia i aktywności fizycznej. Zbadamy naszą adaptację
do wysiłku fizycznego. Zmierzymy i porównamy tętno podczas spoczynku i w trakcie
aktywności fizycznej. Na podstawie stopnia zużycia tlenu i produkowanego dwutlenku węgla
określimy, jakie ponieśliśmy wydatki energetyczne.

Numer stanowiska: D17
Nazwa instytucji: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego
Tytuł pokazu: Woda i powietrze w ruchu – jak to zmierzyć?
Jak szybko płynie Wisła? Jak zmierzyć prędkość wiatru? Czym jest słynne 10 w skali Beauforta?
Co to są te porywy wiatru? Wszystkiego się dowiemy, a dzięki specjalistycznym przyrządom
wszystko również zmierzymy. Spróbujemy też dmuchnąć, najmocniej, jak się da.
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Numer stanowiska: D18
Nazwa instytucji: Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Tytuł pokazu: Dźwięk to ruch
Czy dźwięki widać? Zobaczymy dźwięki generowane przez instrumenty muzyczne, akustyczne
(harmonijka ustna, melodyka) oraz elektroniczne (keyboard). Przyjrzymy się, jak powietrze
przepływa przez piszczałkę organową.

Tytuł pokazu: Kliodynamika
Pomówimy o matematycznych modelach społeczeństw. Takie modele są używane
w nowoczesnych badaniach historycznych. Przyjrzymy się preneolitycznym społecznościom
myśliwsko-zbierackim, wczesnym społeczeństwom zorganizowanym, powstawaniu struktur
politycznych i matematycznemu modelowaniu czynników zwycięstwa w wojnie.

Tytuł pokazu: Op-art i początki filmu. Iluzja ruchu
Czym jest op-art? Poznamy mechanizmy powstawania złudzenia ruchu i wykorzystania tego
w sztuce. Będziemy też tworzyć własne obrazy.

Tytuł pokazu: Czarny goryl
Przeprowadzimy eksperyment ilustrujący selektywność uwagi.
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Numer stanowiska: D20
Nazwa instytucji: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Tytuł pokazu: Świat z lotu drona
Poznamy zastosowanie dronów w badaniach przyrodniczych. Użyjemy spektrofotometru
i kamery termalnej. Dowiemy się, jakie informacje przyrodnicze można pozyskać dzięki
zdjęciom z satelitów i dronów. Obejrzymy też wirtualny lot nad trójwymiarowym modelem
terenu.

Tytuł pokazu: „Wiatr chmury rozwiesza…” – ruch w atmosferze
Popatrzymy w chmury i zmierzymy prędkość wiatru. Poznamy podstawowe informacje
o powstawaniu, rodzajach, ruchu i roli chmur w systemie klimatycznym. Przeprowadzimy
też doświadczenie – stworzymy mikrochmurę.

Tytuł pokazu: Wędrówki wielkie i małe, czyli o migracjach ptaków
Przyjrzymy się ptakom wędrownym występującym w Polsce. Nauczymy się rozpoznawać ich
gatunki, posłuchamy, jak śpiewają, prześledzimy trasy powietrznych wędrówek i formacje,
w jakich ptaki odbywają podróże.

Tytuł pokazu: Rzeka i procesy hydrologiczne od źródeł do ujścia
Na wykonanej z naturalnych materiałów makiecie

będziemy badać rzekę. Podróżując

z prądem od źródła do ujścia, przyjrzymy się terenom zalewowym, meandrom i wyspom.

Tytuł pokazu: Ruch wody w systemie filtracji – doświadczenie modelowe
Czym jest proces filtracji? Przyjrzymy się kolumnie filtracyjnej i dowiemy się, jak uzyskać
bogatą w składniki czystą wodę. Kto wie, kiedy nam się przyda ta wiedza…
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Tytuł pokazu: Ruchome piaski – niebezpieczne upłynnienie gruntu
Na specjalnej makiecie będziemy wywoływać

impuls dynamiczny, który spowoduje

upłynnienie gruntu. Przekonamy się, co grozi budynkom stojącym na takim podłożu.

Numer stanowiska: D21
Nazwa instytucji: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Tytuł pokazu: Las w słoiku
Zajrzymy do niezwykłego lasu – cały ekosystem jest zamknięty w słoiku. Za ściankami słoika
jest żywy mikroświat, który rozwija się, zmienia i jest samowystarczalny – stanowi trwały obieg
zamknięty, w którym krążą woda i składniki mineralne.

Numer stanowiska: D22
Nazwa instytucji: Focus
Tytuł pokazu: Prąd z roweru
Będziemy wytwarzać prąd siłą własnych mięśni. Przekonamy się również, jak niewiele prądu
potrzeba, aby wydrukować swoje zdjęcie na kolorowej drukarce.

Numer stanowiska: D23
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
Tytuł pokazu: Jak one się poruszają?
Przyjrzymy się ruchowi, którego nie da się zobaczyć gołym okiem. Uzbrojeni w mikroskop,
zajrzymy do świata preparatów protistów roślinnych i zwierzęcych.
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Tytuł pokazu: Czy rośliny mogą się poruszać?
W biegu codziennego życia często nie zauważamy, że świat wokół nas też się porusza.
Zatrzymamy się na chwilę, by sprawdzić, dokąd pędzą rośliny.

Tytuł pokazu: Jak poruszają się owady?
Przygotujemy preparaty mikroskopowe skrzydeł i odnóży owadów. Przyjrzymy im się z bardzo
bliska, żeby poznać ich budowę i możliwości ruchu.

Tytuł pokazu: Czy zarodki w jajach ślimaków mogą się poruszać?
Będziemy oglądać zarodki w jajach ślimaków akwariowych. Przygotujemy preparaty
i sprawdzimy pod mikroskopem, czy zarodki się ruszają.

Numer stanowiska: D24
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice
Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pokazu: Kurs BLS-AED
Nauczymy się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego
defibrylatora. Po ukończeniu kursu poznamy najczęstsze przyczyny utraty przytomności
i zatrzymania krążenia.

Tytuł pokazu: Krążenie krwi w organizmie człowieka – fizjologia i patofizjologia
Dowiemy się wszystkiego o krążeniu krwi. Przyjrzymy się modelom anatomicznym dróg
przepływu krwi przez serce i główne naczynia krwionośne. Poznamy konsekwencje
niezdrowego stylu życia oraz choroby, które się z nim wiążą.

Tytuł pokazu: Kardiologia
Dowiemy się, jak działa rozrusznik i czym są metody ablacyjne przy leczeniu zaburzeń rytmu
serca. Dzięki aplikacji mobilnej przeprowadzimy badanie EKG. Nauczymy się pomiaru ciśnienia
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metodą Korotkowa. Poznamy też kardiologiczne nowinki – okulary HoloLens oraz druk 3D
struktur anatomicznych.

Numer stanowiska: D25
Nazwa instytucji: Aquaphor Poland
Tytuł pokazu: Jak ruch wody wpływa na jej oczyszczanie?
Przyjrzymy się układom filtrującym wodę i poznamy metody uzdatniania wody w warunkach
domowych. Wodę będziemy filtrować przez piasek, materiał, papier, złoże żywicy, węgiel
aktywowany oraz opatentowane substancje filtrujące. Co najlepiej ją oczyści?

Tytuł pokazu: Dlaczego warto dbać o wodę?
Naturalne zasoby wodne z każdym dniem się zmniejszają. Szczegółowo się im przyjrzymy,
porozmawiamy o ruchu i cyrkulacji wody – tej naturalnej i tej wymuszonej. Dowiemy się też,
jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego użytkowania zasobów wodnych dostępnych
na Ziemi.

Tytuł pokazu: Dlaczego warto filtrować wodę?
Jak działają filtry mechaniczne? Czego się używa w filtrach chemicznych? Czy można
przedawkować wodę? Porozmawiamy o gospodarce wodnej organizmu. Obalimy mity
o wodzie demineralizowanej oraz przyjrzymy się skutkom spożywania wody zanieczyszczonej.

Tytuł pokazu: Zbuduj własny filtr!
Dowiemy się, jak filtrować wodę. Zajrzymy do filtrów stosowanych do oczyszczania wody.
Przyjrzymy się, jakie substancje i sposoby filtracji są stosowane w zależności od rodzaju
zanieczyszczenia i które są najbardziej skuteczne.
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Numer stanowiska: D26
Nazwa instytucji: Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pokazu: Kurs szycia chirurgicznego
Przyjrzymy się narzędziom używanym do szycia chirurgicznego, dowiemy się, jak ich używać,
poznamy również podstawowe techniki szycia. Nowe umiejętności wykorzystamy w praktyce
– tu liczą się wyłącznie precyzyjne ruchy.

Tytuł pokazu: Prezentacja instrumentarium chirurgicznego
Czym pracują chirurdzy? Przyjrzymy się narzędziom używanym w chirurgii brzucha,
laparoskopii oraz innych zabiegach. Dowiemy się, jak są skonstruowane, do czego służą,
w jakich sytuacjach są używane.

Tytuł pokazu: Kurs laparoskopii
Poznamy techniki laparoskopowe używane w chirurgii. Porozmawiamy o przewagach
laparoskopii nad chirurgią klasyczną. Sprawdzimy się też w praktyce – przetestujemy trenażer
laparoskopowy.

Tytuł pokazu: Podstawowy kurs anatomii
Przyjrzymy się naszemu ciału z bliska. Pomoże nam w tym model anatomiczny life-size
oraz świńska wątroba i nerka – narządy bardzo podobne do ludzkich!

Tytuł pokazu: Co Polacy wiedzą o transplantacji?
Transplantacje są dla wielu jedyną szansą na życie. Porozmawiamy o przeszczepach w Polsce,
o faktach i mitach, a także o byciu dawcą narządów po śmierci.

Tytuł pokazu: Kurs BLS
Odbędziemy kurs BLS (Basic Life Support). Czego się nauczymy? Poznamy algorytm
postępowania w zdarzeniu nagłym, dowiemy się, jak wykonywać ocenę nieprzytomnego
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poszkodowanego, nauczymy się prawidłowo wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy
ratownicze oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Numer stanowiska: D27
Nazwa instytucji: Warmia i Mazury. Szlak Kopernikowski
Tytuł pokazu: Ruch obrotowy Ziemi i co ma do tego bączek?
Porozmawiamy o ruchu obrotowym Ziemi. Pomogą nam w tym żyroskop, tellurium oraz bączki
dziecięce. Tak, bączek podlega tym samym prawom co nasza planeta.

Tytuł pokazu: Zrób sobie planetę
Zrobimy sobie własną planetę. Użyjemy do tego styropianowych kul, które będziemy malować
i oklejać.

Tytuł pokazu: Obserwacja Słońca przy użyciu teleskopu
Będziemy obserwować Słońce. Dowiemy się o nim wielu ciekawych rzeczy i sprawdzimy, czy to
możliwe, że się rusza.

Tytuł pokazu: Słońce zegarem
Odkryjemy tajemnice zegara słonecznego. Szczegółowo przyjrzymy się jego konstrukcji
i poznamy historię wykorzystywania tego typu zegarów do pomiaru czasu.
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Numer stanowiska: D28
Nazwa instytucji: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tytuł pokazu: Sztuczna nerka – praktyczne wykorzystanie zjawiska dializy
Poznamy budowę nerki i dowiemy się, na czym polega działanie sztucznego narządu.
Prześledzimy drogę filtrowania zanieczyszczonego roztworu.

Tytuł pokazu: Trening funkcjonalny w fizjoterapii
Będziemy ćwiczyć. Wykonamy specjalnie opracowane ćwiczenia poprawiające funkcje
i zdolności motoryczne.

Tytuł pokazu: Ruch jest życiem
Dowiemy się, jak wyglądały historyczne techniki fizjoterapeutyczne. Obejrzymy dawny sprzęt
rehabilitacyjny, którego kiedyś używano w klinikach i zakładach rehabilitacji w województwie
podlaskim.

Tytuł pokazu: Rusz się, zanim sięgniesz po leki
Przemierzymy ścieżkę zdrowia, a na kolejnych jej etapach będziemy przyglądać się różnym
częściom ciała, porozmawiamy o związanych z danym narządem chorobach i sposobach im
zapobiegania.

Tytuł pokazu: Pokaż, na co cię stać!
Na specjalnej bieżni, z wykorzystaniem nowoczesnego ergospirometru, zmierzymy swoją
sprawność krążeniowo-oddechową podczas treningu fizycznego.

Tytuł pokazu: Symulator życia płodowego
Wcielimy się… w płód. Wejdziemy do specjalnego symulatora i odcięci od świata
zewnętrznego posłuchamy dźwięków, jakie słyszy płód w macicy. Zobaczymy też kolor, jaki
widzi dziecko w łonie matki.
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Numer stanowiska: D30
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Tytuł pokazu: W labiryncie przewodu pokarmowego.
Przełknięcie pożywienia to dopiero początek. Prześledzimy drogę pokarmu w przewodzie
pokarmowym podczas trawienia. Dowiemy się, czym jest perystaltyka jelit i za co odpowiadają
enzymy trawienne.

Tytuł pokazu: Co się dzieje w przewodzie pokarmowym?
Jak działa przewód pokarmowy? Podczas gry będziemy dopasowywać składniki pokarmowe
(u nas klocki) do odpowiednich otworów na makiecie przedstawiającej przewód pokarmowy.

Tytuł pokazu: Ruch a spalanie kalorii
Dowiemy się, jaką wartość energetyczną mają „niezdrowe” i „zdrowe” produkty spożywcze.
Porozmawiamy też o aktywnościach fizycznych, które najlepiej pomagają spalić kalorie.

Numer stanowiska: D32
Nazwa instytucji: Toyota Motor Poland
Tytuł pokazu: Prezentacja samochodu hybrydowego Toyota Prius Plug-Inn i samochodu
na ogniwa wodorowe Toyota Mirai
Przyjrzymy się dwóm autom – Toyocie Prius Plug-in i Toyocie Mirai napędzanej na paliwa
wodorowe.
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Numer stanowiska: E1
Nazwa instytucji: Fundacja Mikrofal i Radiolokacji „MIKON", Polski oddział
IEEE Signal Processing Society
Tytuł pokazu: Jak wykryć człowieka przy użyciu sprzętu RTV dostępnego w każdym sklepie
z antenami i akcesoriami telewizyjnymi?
Będziemy namierzać ludzi. Wystarczy przespacerować się tam i z powrotem, a wszystko
zobrazują radary.

Tytuł pokazu: Jak zbudować własny czujnik parkowania?
Koniec z wgnieceniami w karoserii auta. Sami sobie zrobimy czujniki parkowania.

Tytuł pokazu: Porusz przedmiotem za pomocą oka
Sterowanie kolejką elektryczną za pomocą oczu? Nałożymy specjalne gogle i sprawdzimy,
czy to możliwe.

Tytuł pokazu: Jak pomóc osobie niewidomej w orientacji przestrzennej i w omijaniu
przeszkód?
Przetestujemy działanie systemu nawigacji dla niewidomych. Sprawdzimy, w jakim stopniu
system pomaga w znajdowaniu bezpiecznej ścieżki i omijaniu przeszkód.

Tytuł pokazu: Gitarowe efekty dźwiękowe
Każdy chciałby wygrywać szalone pasaże niczym rockowy gitarzysta. Przyjrzymy się
mikroprocesorowemu systemowi, dzięki któremu można uzyskać szereg efektów
dźwiękowych urozmaicających brzmienie gitary elektrycznej.
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Numer stanowiska: E3
Nazwa instytucji: Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe
SAE AeroDesign Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Prezentacja konstrukcji samolotów bezzałogowych
Przyjrzymy się modelom samolotów zbudowanych na zawody SAE Aero Design 2018: Micro –
potrafi przenosić rurki PCV, Regular – na swój pokład może zabrać ponad 60 „pasażerów”
(w tej roli piłeczki tenisowe) oraz Advanced – jego misją jest przenoszenie ładunków
humanitarnych imitowanych przez kilogramowe worki z piaskiem.

Tytuł pokazu: Symulator samolotów bezzałogowych
Po niebie lata coraz więcej samolotów bezzałogowych. Jak to jest pilotować taką maszynę,
siedząc w biurze setki kilometrów od lecącego samolotu? Przekonamy się, pilotując samolot
bezzałogowy na specjalnym komputerowym symulatorze.

Numer stanowiska: E4
Nazwa instytucji: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Kreowanie koncepcji urbanistycznej
Wcielimy się w urbanistów i zaprojektujemy miasto. Na specjalnej makiecie będziemy
ustawiać elementy miasta spełniające funkcję mieszkalną, transportową i rekreacyjną.
Dowiemy się, jak powinno wyglądać miasto przyjazne dla mieszkańców.

Tytuł pokazu: Modelowanie w technologii BIM
Dowiemy się, czym jest nowoczesna technologia BIM, a później z jej pomocą będziemy
projektować budynki. Dzięki goglom Oculus VR przeniesiemy się do wirtualnego świata 3D
i obejrzymy efekty naszej pracy.
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Tytuł pokazu: Praca na budowie
Dowiemy się, jak wygląda praca na budowie. Wcielimy się w budowniczych i będziemy
wykonywać prace jak prawdziwi budowlańcy.

Tytuł pokazu: Monitoring konstrukcji
Czy budowle się ruszają? Poznamy nowoczesny system monitoringu konstrukcji metalowych
i przetestujemy go, badając różne konstrukcje.

Numer stanowiska: E5
Nazwa instytucji: Koło Naukowe ADek Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej
Tytuł pokazu: Prezentacja sterowania napędem oraz układem kierowniczym gokarta
za pomocą dżojstika
Będziemy kierować gokartem. Wszystkie manewry wykonamy za pomocą dżojstika.

Tytuł pokazu: Żywy kabel głośnikowy
Weźmiemy udział w warsztatach o akustyce. Co może być interesującego w przewodach
do głośników? Może to, że jeden wykonamy z... uczestników warsztatu?

Tytuł pokazu: Budowa elektromagnesu
Co to właściwie jest ten elektromagnes? Zbudujemy swój własny elektromagnes
i przetestujemy jego działanie.
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Numer stanowiska: E6
Nazwa instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Energia i ruch
Poznamy zjawisko konwersji energii cieplnej w mechaniczną. W tym celu przyjrzymy się
działaniu silnika Stirlinga. Zamiana energii elektrycznej w mechaniczną? Nic prostszego!
Zrozumiemy ją, wprawiając w ruch silniki jednobiegunowe.

Tytuł pokazu: Zobaczyć ciepło
Kto zna drugą zasadę termodynamiki? Przypomnimy ją sobie za pomocą przedmiotów
wykonanych z różnych materiałów (np. plastiku, metalu, szkła) i kamery termowizyjnej.
Sprawdzimy, czy kolor może mieć znaczenie przy nagrzewaniu się różnych przedmiotów,
a potem wybierzemy ochotników, którzy przeprowadzą doświadczenie z temperaturą
własnego ciała!

Numer stanowiska: E7
Nazwa instytucji: Planeta Robotów
Tytuł pokazu: Makieta kolejki
Bawić się makietą kolejki można niezależnie od wieku. Na modelu terminalu będziemy
przeładowywać towar za pomocą ciężkiego sprzętu zbudowanego z Lego. Poznamy
zagrożenia, jakie występują w tego rodzaju pracy, a także podyskutujemy, co zyskamy dzięki
automatyzacji.

Tytuł pokazu: Łazik marsjański
Przeniesiemy się na Marsa. Na modelu powierzchni Czerwonej Planety będziemy jeździć
marsjańskim łazikiem. Nie będzie to zwykła wycieczka, bo czeka nas m.in. przejazd na czas
wyznaczonym torem oraz pobranie próbki gruntu.
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Tytuł pokazu: Człowiek vs maszyna
Pokierujemy robotem podczas pokonywania specjalnie zaprojektowanego mobilnego
labiryntu. Naszym przeciwnikiem będzie robot sterowany automatycznie. Kto sprawniej
poradzi sobie z labiryntem? Człowiek czy maszyna?

Tytuł pokazu: Programowanie robota
Za pomocą specjalnych klocków oznaczonych strzałkami zaprogramujemy robota, tak
aby wykonał sekwencję ruchów, które mu wskażemy. Następnie przyjrzymy się, czy maszyna
była posłuszna naszym poleceniom.

Tytuł pokazu: Fabryka kulek
Do sortowania potrzeba czasem całkiem złożonych konstrukcji. Przyjrzymy się jednej z nich –
maszynie, która zajmuje się przemieszczaniem i sortowaniem kulek.

Tytuł pokazu: Roboręka
Maszyny potrafią obecnie wykonywać skomplikowane zadania, wymagające niezłej
zręczności. Zobaczymy, jak to jest być takim robotem: za pomocą konsoli będziemy sterować
roboręką, czyli specjalnym manipulatorem, którą spróbujemy przenieść piłeczki pingpongowe.

Numer stanowiska: E8
Nazwa instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk
Tytuł pokazu: W jaki sposób stopy metali zapamiętują swój kształt?
Przyjrzymy się próbkom stopów z pamięcią kształtu. Dowiemy się, jak kształt i wymiary tych
materiałów zmieniają się w zależności od obciążenia i temperatury.

Tytuł pokazu: Silnik na wodę?
Dowiemy się, gdzie mają zastosowanie stopy z pamięcią kształtu. Potem zaś przyjrzymy się
działaniu silnika, który uruchamia się po włożeniu go do wody!
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Tytuł pokazu: Polimery też swój kształt zapamiętują
Dowiemy się, czym są polimery z pamięcią kształtu, omówimy ich strukturę i właściwości.
Przeprowadzimy eksperymenty – nadamy przedmiotom nowy kształt i utrwalimy go,
wkładając je do wody.

Tytuł pokazu: Bąk wskaże ci drogę – efekt żyroskopowy i nie tylko!
Wykorzystując kilkanaście zabawek obrotowych, przyjrzymy się zjawiskom fizycznym z zakresu
mechaniki.

Tytuł pokazu: Kubek siły nośnej
Poznamy prawa rządzące przepływem powietrza. Przeprowadzimy eksperymenty i dowiemy
się, czym są paradoks hydrodynamiczny, efekt Magnusa oraz doskonałość aerodynamiczna.

Numer stanowiska: E9
Nazwa instytucji: Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Komora Wilsona
Poszukamy promieniowania. Przeprowadzimy eksperyment i w dyfuzyjnej komorze mgłowej
ujrzymy ślady promieniowania niewidoczne gołym okiem.

Tytuł pokazu: Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu
Będziemy generować energię elektryczną. Użyjemy do tego turbiny wiatrowej o pionowej osi
obrotu. Przyjrzymy się konstrukcji i poznamy szczegóły jej działania.

Tytuł pokazu: Inwestycje Energetyczne
Poznamy internetowy portal Inwestycje Energetyczne. To miejsce obfituje w zasoby
kompleksowej wiedzy na temat prowadzonych w Polsce inwestycji energetycznych,
od energetyki konwencjonalnej przez gazownictwo do energetyki odnawialnej.
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Tytuł pokazu: Model elektrowni wodnej PELTON
Będziemy uzyskiwać energię elektryczną. Posłuży nam do tego model elektrowni wodnej
Pelton. Dowiemy się, w jaki sposób energia strumienia wody jest konwertowana w prąd
elektryczny i w efekcie zapala żarówkę. Później, używając oscyloskopu, przyjrzymy się biegowi
prądu.

Tytuł pokazu: Model złoża fluidalnego
Co to jest złoże fluidalne? Czy ciało stałe może zachowywać się jak ciecz? Do odpowiedzi na te
pytania użyjemy specjalnego modelu, a potem sprawdzimy to doświadczalnie – na własnych
dłoniach!

Numer stanowiska: E10
Nazwa instytucji: Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Rower z napędem ręcznym
Przyjrzymy się dość nietypowemu rowerowi. Do jego sterowania służą nogi, a do napędu –
ręce! Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas jazdy rozwijają się górne partie mięśniowe –
modelowa sylwetka bez dodatkowych ćwiczeń.

Tytuł pokazu: Robot kroczący STEPhen HALLking
Przyjrzymy się konstrukcji Taktycznego Robota Kroczącego, którego zadaniem jest eksploracja
budynków i terenów trudno dostępnych dla człowieka. Robot zastąpi człowieka w sytuacjach,
które są niebezpieczne. Przeciśnie się przez miejsca, przez które człowiek by się nie przedostał.

Tytuł pokazu: Wiskozymetr Laraya
Za pomocą zmodernizowanej aparatury zbadamy lepkość farb drukowanych. Uwaga! Farba
może się przykleić również do naszego ubrania.

130

Tytuł pokazu: Książki rozkładanki typu pop-up
Porozmawiamy o książkach rozkładankach, czyli tych, w których obrazki „wstają” ze stron.
Przyjrzymy się publikacjom pop-up i samodzielnie przygotujemy jedną kartę takiej książki.

Tytuł pokazu: Maszyna drukująca
Przyjrzymy się, jak wygląda proces druku na prawdziwej maszynie drukującej. Tutaj liczy się
precyzja!

Tytuł pokazu: Papierowo, tekturowo, plastikowa mapa z rzutkami
Porozmawiamy o wielokulturowości. Dowiemy się, do jakich krajów warto udać się na ciekawe
studia. Zagramy też w „Koło fortuny” – pytania będą związane z podróżami i migracjami.

Tytuł pokazu: Minirobot
Minirobot zajmuje się identyfikacją przedmiotów i jeśli stanowią zagrożenie, potrafi je
zneutralizować. Przyjrzymy się temu robotowi przy pracy.

Tytuł pokazu: Ruch w zrobotyzowanym spawaniu/napawaniu
Zobaczymy, jak pracuje robot, który spawa. Przyjrzymy się też samemu procesowi spawania –
dzięki specjalnej kamerze zarejestrujemy, jak rozchodzą się krople ciekłego metalu.

Tytuł pokazu: 2-osiowy pozycjoner sterowany akcelerometrem sprzężony z tablicą
suchościeralną
Co to takiego pozycjoner? Dowiemy się, co to za mechanizm i do czego służy. Przyjrzymy się
konstrukcji i porozmawiamy z twórcami. Będziemy też samodzielnie nim sterować.

Tytuł pokazu: Podajnik ślimakowy napędzany silnikiem krokowym
Poznamy działanie i przyjrzymy się pracy mechanicznego podajnika ślimakowego.
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Tytuł pokazu: Interaktywna prezentacja techniki odlewania grawitacyjnego
Przygotujemy odlewniczą formę piaskową i zalaną metalem umieścimy w piecu odlewniczym.
Czekając, aż metal wystygnie, porozmawiamy o zjawiskach fizycznych zachodzących
w zalewanej i stygnącej formie.

Tytuł pokazu: Prezentacja wykonania modeli woskowych wykorzystywanych w technice
wosku traconego
Dowiemy się, czym jest odlewanie metodą wosku traconego. Przyjrzymy się formom
gumowym i silikonowym. Potem stworzymy woskowe modele na specjalnym urządzeniu
do wtryskiwania wosku odlewniczego.

Tytuł pokazu: Drukowanie protezy
Przyjrzymy się drukowaniu spersonalizowanych protez. Takie protezy robione są „na miarę”,
a więc z uwzględnieniem indywidualnych kształtów odbiorcy.

Numer stanowiska: E11
Nazwa instytucji: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
Tytuł pokazu: Model płuca
Dowiemy się, jak działają płuca. Własnoręcznie wykonamy model płuc i przyjrzymy się
przebiegowi procesu wymiany gazowej.

Tytuł pokazu: SymBioGra
Sprawdzimy się w grze bazującej na twisterze i przyjrzymy się układowi ruchu w ludzkim ciele.

Tytuł pokazu: Wędrujące cząstki – ruch w chromatografii
Dowiemy się, czym jest chromatografia. Poznamy zasadę jej działania i zastosowanie.
Przygotujemy też własne chromatografie.
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Tytuł pokazu: Skacząca kukurydza
Przeprowadzimy eksperyment. Użyjemy substancji, które są dostępne w każdej kuchni,
i wprawimy w ruch kukurydzę.

Tytuł pokazu: Wprawianie baniek w ruch
Przygotujemy wzmocnione bańki mydlane. Przeprowadzimy eksperyment, dzięki któremu
nasze bańki zaczną się ruszać i powiększać.

Tytuł pokazu: Ruch pod mikroskopem
Przyjrzymy się światu przez mikroskop optyczny. Dowiemy się, w jaki sposób poruszają się
mikroorganizmy oraz komórki w ludzkim ciele.

Tytuł pokazu: Modele maszyn przemysłowych wykorzystywanych w biotechnologii
Będziemy eksperymentować. Zbudujemy model bioreaktora. Posłużą nam do tego drożdże,
słoik i rurki. Skonstruujemy kolumnę rafinacyjną i przyjrzymy się ruchowi wody, miodu, oleju,
nafty, spirytusu.

Numer stanowiska: E12
Nazwa instytucji: Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Tytuł pokazu: Prezentacja pojazdów mogących przejechać 500 km na litrze paliwa
Tak, to prawda. Wystarczy jeden litr paliwa. Przyjrzymy się konstrukcji tych wyjątkowych
pojazdów i porozmawiamy o szczegółach technicznych.

Tytuł pokazu: Wystawa interaktywna z druku 3D
Przyjrzymy się mechanizmom wykonanym na drukarce 3D. Zajrzymy do wnętrza silnika
i poznamy działanie układu przeniesienia napędu dzięki wydrukowanej w 3D przekładni
planetarnej.
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Tytuł pokazu: Coś dla brzdąców
Razem z najmłodszymi sprawdzimy się w labiryncie, a z troszkę starszymi – w krzyżówkach.
Będą nagrody!

Numer stanowiska: E13
Nazwa instytucji: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej
Tytuł pokazu: Ruch w mieście
Zbadamy ruch w mieście. W tym celu przeanalizujemy dane miejskie – pozycje GPS autobusów
i tramwajów – oraz zbiorcze dane z sieci telefonii komórkowej.

Tytuł pokazu: Którędy ruszyć?
Jak znaleźć najkrótszą ścieżkę? Niby nic trudnego, ale czy na pewno? Aby sobie poradzić,
posłużymy się specjalnie opracowanymi algorytmami.

Tytuł pokazu: Graf w ruchu
Wykorzystując symulację ruchu, będziemy rysować grafy za pomocą aplikacji komputerowej.
Wierzchołki grafu będą się odpychać, krawędzie ściągać wierzchołki, a ośrodek hamować ruch
– to wcale nie brzmi tak prosto, prawda?

Tytuł pokazu: Rusz statek
Za pomocą aplikacji komputerowej będziemy sterować statkiem. Żeby ominąć przeszkody
czyhające na nasz okręt, będziemy musieli opracować ciąg komend, które bezpiecznie
przeprowadzą statek najkrótszą trasą z miejsca startowego do portu docelowego.
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Numer stanowiska: E14
Nazwa instytucji: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej
Tytuł pokazu: Od „Smyka” do lotnika
Zbudujemy latający model szybowca PW-5 „Smyk”, po czym przetestujemy, jak nasze
konstrukcje radzą sobie w przestworzach.

Tytuł pokazu: Lotnicze struktury kompozytowe
Przyjrzymy się konstrukcjom małych samolotów oraz szybowców. Dowiemy się, z jakich
materiałów powstają, a także co zapewnia im odpowiednią sztywność i lekkość.

Tytuł pokazu: Czy skrzydło samolotu się nie urwie?
Spróbujemy połamać skrzydło samolotu. Będziemy testować skrzydła wykonane z różnych
materiałów kompozytowych.

Tytuł pokazu: Tunel dymny
Jak sprawdza się nowe konstrukcje samolotów? Zajrzymy do tunelu aerodynamicznego,
w którym testom są poddawane skrzydła, ogony, kabiny i inne części samolotów.

Numer stanowiska: E15
Nazwa instytucji: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Promieniowanie jonizujące i jego propagacja w środowisku
Czy wokół nas jest promieniowanie? Sprawdzimy, czy może ono się przedostać do naszego
domu i czy jest w naszym otoczeniu. Dowiemy się też, jak można je powstrzymywać
lub osłabiać.
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Tytuł pokazu: Transport skażeń w środowisku
Jak skażenia krążą w środowisku? Przeprowadzimy eksperymenty i na modelach i przyjrzymy
się „podróżującym” wokół Ziemi skażeniom.

Tytuł pokazu: Przyspiesz cząstkę w akceleratorze
Dowiemy się, czym są akceleratory do przyspieszania cząstek. Na modelu cyklotronu
(akceleratora cyklicznego) będziemy przeprowadzać eksperymenty z przyspieszaniem cząstek,
natomiast na przykładzie modelu generatora Van de Graaffa poznamy zasadę działania
akceleratora liniowego.

Tytuł pokazu: Badaj wszechświat smartfonem!
Weźmiemy udział w międzynarodowym projekcie i będziemy badać właściwości
wszechświata, np. kwantową strukturę czasoprzestrzeni, tajemnicę ciemnej materii, zjawiska
kwantowej grawitacji. Wystarczy smartfon.

Numer stanowiska: E17
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska
Tytuł pokazu: Pokaz możliwości i konstrukcji robota podwodnego w praktyce
Dowiemy się, jak powstawał robot podwodny. Poznamy jego możliwości i zastosowanie.
Przyjrzymy się systemowi pilotowania, sterowaniu manipulatorami i obsłudze systemu
wizyjnego.

Tytuł pokazu: Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD. Inżynieria
kosmiczna na PWr
Zajrzymy do środka modelu lądownika marsjańskiego i poznamy zasady jego działania.
Na modelu łazika marsjańskiego zobaczymy, jak działa zawieszenie pozwalające jeździć
po Marsie. Będziemy też sterować robotycznym ramieniem.
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Tytuł pokazu: Jak wprawiane są w ruch motocykle elektryczne?
Przyjrzymy się elektrycznym motocyklom. Dowiemy się, jak działają i czym się różnią od innych
motocykli. Poznamy szczegóły techniczne, rozwiązania i osiągi motocykli elektrycznych.

Tytuł pokazu: PWR Racing Team – tajemnice bolidów wyścigowych
Dlaczego samochód wyścigowy skręca? Co sprawia, że może przyspieszać? Przyjrzymy się
zjawiskom zachodzącym w samochodzie wyścigowym podczas jazdy i dowiemy się, jak
współdziałanie elementów wpływa na jego osiągi.

Numer stanowiska: F2
Nazwa instytucji: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Ruch a zdrowie psychiczne. Jak aktywność fizyczna wpływa na nasze
funkcjonowanie?
Jak działa endorfina i serotonina? Czy ruch wpływa na nasze samopoczucie? Aby się przekonać,
wybierzemy dyscyplinę sportową i przeprowadzimy sesję treningową w wirtualnej
rzeczywistości za pomocą gogli Oculus Rift.

Tytuł pokazu: Ciało w ruchu. Jak powstaje ruch fizyczny człowieka?
Przyjrzymy się, w jaki sposób inicjujemy ruch i jak reaguje wtedy nasz organizm. Dowiemy się,
które części mózgu są odpowiedzialne za ruch i jak dużo go potrzebujemy.

Numer stanowiska: F3
Nazwa instytucji: Warsaw Education Center by Medtronic Poland
Tytuł pokazu: Sztuczna lewa komora serca
Miej serce i patrz w serce! Na specjalnych modelach przyjrzymy się anatomii serca i poznamy
zasady działania oraz techniki wszczepienia sztucznej pompy.
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Tytuł pokazu: Wszczepienie stymulatora serca, stymulatora do resynchronizacji serca
lub wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora
Dowiemy się, jak wygląda procedura przeszczepu. Poznamy nowoczesny sprzęt medyczny,
a na specjalnym symulatorze, na którym szkolą się lekarze, przyjrzymy się przebiegowi takiej
operacji.

Tytuł pokazu: Bezelektrodowy stymulator serca
Sprawdzimy się w interaktywnej grze komputerowej, dzięki której poznamy technologię
miniaturowego stymulatora bezelektrodowego. Niejednemu graczowi mocniej zabije serce…

Tytuł pokazu: Sprzęt do elektroterapii serca
Poznamy budowę i możliwości nowoczesnego sprzętu do elektroterapii serca. Przyjrzymy się
operacji wszczepiania rejestratora arytmii na sztucznym pacjencie oraz dowiemy się
o zastosowaniach tego urządzenia.

Tytuł pokazu: Krioablacja migotania przedsionków – pokaz z prawdziwym sprzętem i modelem
serca
Czym jest krioablacja i jak się ją wykorzystuje w migotaniu przedsionków? Dowiemy się
w praktyce! Poznamy sprzęt stosowany w nowoczesnej medycynie, a na specjalnej konsoli
z użyciem przezroczystego modelu serca wykonamy zabieg ablacji.

Tytuł pokazu: Sztuczne zastawki serca
Przyjrzymy się sztucznym zastawkom serca. Poznamy ich konstrukcję, metody implantacji
i dowiemy się, jaki wpływ mają na życie pacjentów.

Tytuł pokazu: Zabiegowe leczenie udaru mózgu
Dowiemy się, jak powstaje udar niedokrwienny mózgu. Poznamy technologię zabiegowego
udrażniania tętnic mózgowych i poćwiczymy ten zabieg na specjalnym modelu.
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Tytuł pokazu: Niechirurgiczne leczenie chorób żył
Poznamy inwazyjne techniki niechirurgiczne terapii chorób żył kończyn dolnych, a następnie
na specjalnym modelu przeprowadzimy zabieg ablacji chemicznej lub elektrycznej.

Tytuł pokazu: Neuronawigacja do precyzyjnego usuwania zmian wewnątrzczaszkowych
Dowiemy się, czym jest neuronawigacja, kiedy się ją stosuje i jakiego sprzętu używa się
podczas zabiegu. A potem zobaczymy, jak wygląda to w praktyce.

Tytuł pokazu: Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne (brzuch, klatka piersiowa) – pokaz
na symulatorze
Kiedy stosuje się chirurgię małoinwazyjną? Jakiego sprzętu używa się podczas takich
zabiegów? Na specjalnym symulatorze, wykorzystywanym do szkolenia lekarzy, samodzielnie
przeprowadzimy zabiegi chirurgiczne.

Tytuł pokazu: Nowoczesne techniki chirurgiczne
Poznamy nowoczesne techniki chirurgiczne – terapię przepuklin i noże plazmowe. Przyjrzymy
się narzędziom stosowanym do zabiegów i przeprowadzimy symulowane operacje.

Tytuł pokazu: Szkoła szycia chirurgicznego
Po operacji trzeba zaszyć pacjenta. Wcielimy się w chirurgów i za pomocą prawdziwych nici
oraz narzędzi chirurgicznych, na modelu do kształcenia lekarzy, nauczymy się szycia
chirurgicznego.

Tytuł pokazu: Chirurgiczne leczenie otyłości – chirurgia bariatryczna
Dowiemy się, czym jest chirurgia bariatryczna stosowana w leczeniu otyłości. Na symulatorze
wykorzystywanym do szkolenia lekarzy samodzielnie przeprowadzimy zabieg.

Tytuł pokazu: Jak to jest żyć z otyłością?
Na specjalnym symulatorze otyłości na własnej skórze odczujemy ograniczenia, z którymi
muszą się zmagać osoby z zaawansowaną otyłością. Nie będzie lekko!
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Tytuł pokazu: Leczenie cukrzycy – pompy insulinowe, sensory, zestawy infuzyjne
Cukrzyca to podstępna choroba. Przyjrzymy się nowoczesnej technologii służącej do terapii
cukrzycy – pompom infuzyjnym, miernikom glukozy we krwi oraz sensorom poziomu glukozy
we krwi pozwalającym na ciągłe samodzielne monitorowanie przez pacjenta lub jego bliskich.

Tytuł pokazu: Pompy baklofenowe w terapii spastyczności
Jakie są przyczyny spastyczności, czyli zaburzenia spowodowanego wzrostem napięcia
mięśniowego? Dowiemy się wszystkiego o tym zaburzeniu i przyjrzymy się pompie
baklofenowej stosowanej w jego terapii.

Tytuł pokazu: Stymulacja przeciwbólowa rdzenia nerwowego w trudnych do leczenia
dyskopatiach
Dowiemy się, czym jest dyskopatia, i poznamy jej objawy. Wykonamy ćwiczenia, które
uzmysłowią nam przyczyny tych objawów. Poznamy stymulację przeciwbólową rdzenia
kręgowego, czyli technologię stosowaną w leczeniu dyskopatii.

Tytuł pokazu: Stymulacja mózgu w chorobie Parkinsona
Szczegółowo zapoznamy się z chorobą Parkinsona. Poznamy jej objawy i przebieg. Przyjrzymy
się stymulacji przeciwparkinsonowskiej mózgu, technologii stosowanej w walce z tą chorobą.

Tytuł pokazu: Kącik ekspertów
Będziemy dyskutować przy stolikach z ekspertami od technologii medycznych. Porozmawiamy
o wszystkich zagadnieniach, których dotyczyły pokazy Warsaw Education Center by Medtronic
Poland. Biletem wstępu będzie pytanie do konkretnego eksperta.

Tytuł pokazu: Udar mózgu i nowe technologie w jego leczeniu
Na specjalnych puzzlach poznamy objawy udaru krwotocznego i niedokrwiennego mózgu.
Dowiemy się, jak wykonywać codzienne czynności, kiedy cierpimy na niedowład połowiczny.
Na symulatorze zobaczymy, na czym polega wyciągnięcie skrzepliny z tętnic mózgu.
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Numer stanowiska: F4
Nazwa instytucji: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Tytuł pokazu: Nie taki ruch prosty
Przyjrzymy się przedmiotom, które wprawione w ruch, zachowują się w zadziwiający sposób.
Dowiemy się, jakie zjawiska fizyczne za tym stoją.

Tytuł pokazu: Akceleratory cząstek
Porozmawiamy o akceleratorach cząstek. Dowiemy się, czym są i jak służą w nauce, przemyśle
i medycynie. Poznamy działanie największego na świecie akceleratora – słynnego LHC.

Tytuł pokazu: „Sztuczna ręka”, czyli o wykorzystaniu manipulatorów w przemyśle jądrowym
Będziemy sterować manipulatorem. Kto pierwszy spakuje wszystkie próbki do pojemników
transportowych?

Tytuł pokazu: Świat nieustannego ruchu – o docierającym do nas naturalnym promieniowaniu
jonizującym
Porozmawiamy o promieniowaniu jonizującym, które dociera na naszą planetę. Dokonamy
pomiarów promieniowania kosmicznego. Przyjrzymy się śladom, które pozostawiają cząstki
emitowane przez materiał promieniotwórczy.

Tytuł pokazu: Na tropie nowotworu
Na czym polega diagnostyka nuklearna? Z pomocą detektora Geigera-Müllera odnajdziemy
promieniotwórczy farmaceutyk w ciele pacjenta.

Tytuł pokazu: Z promieniowaniem w poszukiwaniu niewidocznych uszkodzeń
Czy ta rura jest dziurawa? Przeprowadzimy eksperyment i dowiemy się, jak zjawisko
promieniowania jest wykorzystywane do lokalizacji uszkodzeń w różnych materiałach.
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Numer stanowiska: F5
Nazwa instytucji: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pokazu: Efekt Einsteina – De Haasa
Każdy magnes trwały w rzeczywistości złożony jest z bardzo wielu maleńkich magnesików
zwanych momentami magnetycznymi. Czym one są? Żeby się dowiedzieć, przeprowadzimy
eksperyment.

Tytuł pokazu: Ruch nośników prądu elektrycznego
Dlaczego prąd płynie szybko? Zbudujemy układ wytwarzający prąd i przeprowadzimy
eksperyment, dzięki któremu dowiemy się, jak to jest z tym „płynięciem” prądu.

Tytuł pokazu: Ruchy Browna
Ruchy Browna zostały zaobserwowane przez szkockiego botanika Roberta Browna, ale
niezależnie wytłumaczyli je również polski fizyk Marian Smoluchowski oraz Albert Einstein.
Na czym polegają? Dowiemy się dzięki eksperymentowi.

Tytuł pokazu: Co się rusza przez przypadek? pPrzypadkowy mikroświat
Cząsteczki nieustannie wykonują przypadkowe ruchy, których nie dostrzega ludzkie oko. My
je zobaczymy dzięki mikroskopom i laserom. Dowiemy się też, dlaczego właściwie te cząsteczki
się ruszają.

Tytuł pokazu: Pomiar oporu elektrycznego metali za pomocą zegarka
Zmierzymy czas spadania magnesu. Za każdym razem będziemy go opuszczać w rurze z innego
materiału. Przyjrzymy się wynikom i dowiemy… dlaczego czas opadania za każdym razem jest
inny!
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Numer stanowiska: F6
Nazwa instytucji: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł pokazu: Zmierz swoją aktywność fizyczną i dowiedz się, jak ruch wpływa na twój mózg
i umysł
Sprawdzimy, jak wypada nasza aktywność fizyczna w świetle norm Międzynarodowej
Organizacji Zdrowia. Nauczymy się obsługiwać krokomierze. Dowiemy się, czy nasza
tygodniowa intensywność ruchu jest niska, średnia czy wysoka. Będziemy też dyskutować
o wpływie aktywności fizycznej na umysł.

Tytuł pokazu: W pogoni za okiem… co za pomocą eye-trackera można wyczytać z ruchu
naszych oczu
Eye-tracker, czyli okulograf, to urządzenie do śledzenia ruchu i punktu skupienia wzroku
oraz obserwacji zmian rozmiaru źrenicy. Podłączymy się do tego urządzenia i poddamy…
badaniom psychologicznym.

Numer stanowiska: F7
Nazwa instytucji: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
Tytuł pokazu: Twój ruch – twoje zdrowie
Wcielimy się w chirurgów. Dzięki symulatorowi poznamy nowoczesne techniki chirurgii
laparoskopowej. W wirtualnej sali operacyjnej będziemy sterować robotem, który wykonuje
czynności podczas operacji. Przyjrzymy się sprzętowi laboratoryjnemu i zaawansowanym
materiałom medycznym.
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Numer stanowiska: F8
Nazwa instytucji: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Tytuł pokazu: Podglądanie światła w światłowodzie
Dokąd pędzi światło? Na jakie przeszkody może trafić? Zajrzymy do światłowodów, dowiemy
się, do czego się je wykorzystuje, jakie są ich wady i jakie niewątpliwe zalety.

Tytuł pokazu: Światłowodowy wykrywacz intruzów
Jak sprawdzić, czy ktoś nam „nadepnął” na światłowód? Pomoże nam w tym zjawisko
rozpraszania wstecznego. Po krótkim wprowadzeniu nauczymy się wykorzystywać je
do lokalizowania nieproszonych gości w naszej sieci światłowodowej.

Numer stanowiska: F9
Nazwa instytucji: Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Tytuł pokazu: Wystawa obiektów prezentujących różne formy ruchu
Obejrzymy wystawę prac – obiektów lub instalacji – bazujących na współdziałaniu
lub wykonywaniu wspólnego ruchu.

Numer stanowiska: F10
Tytuł pokazu: Maszyna Goldberga
Podzielimy się na drużyny i wspólnie zbudujemy maszynę Goldberga. Zadaniem każdej
z drużyn będzie zbudowanie działającego modułu, który zostanie połączony z dwoma
modułami sąsiadującymi (poprzedzającym i następnym). Po skończeniu fazy budowania
nastąpi uroczyste uruchomienie maszyny.
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Nazwa instytucji: Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki
Tytuł pokazu: Tropienie w terenie – ślady zwierząt
Nauczymy się rozpoznawać tropy zwierząt. Jako dyplom otrzymamy medale ze stemplem
zwierzęcego tropu.

Tytuł pokazu: Tropienie w terenie – kangur
Będziemy chodzić i biegać, zostawiając ślady. Potem, niczym prawdziwi tropiciele zwierząt,
dokonamy pomiarów naszych śladów.

Tytuł pokazu: Tropienie w terenie – pies
Dowiemy się, jak wygląda lokalizowanie zwierząt w lesie, które pomaga w badaniu aktywności
i migracji dzikich zwierząt.

Tytuł pokazu: Tropienie w terenie – drzewa
Dowiemy się, czym są ruchy kapilarne. Potem czeka nas eksperyment i zadanie do wykonania.
Porozmawiamy też o barwnikach roślinnych i przeprowadzimy doświadczenie z barwieniem
pędu selera.

Tytuł pokazu: Tropienie w powietrzu – słoń
Przygotujemy trąbki ze słomek, a następnie przeprowadzimy eksperyment dźwiękowy.
Od czego zależy ton naszego ryku?

Tytuł pokazu: Tropienie w powietrzu – nietoperz
Przeprowadzimy eksperyment, żeby dowiedzieć się, czym jest efekt Dopplera. Dowiemy się,
jak to zjawisko wykorzystują nietoperze, a jak ludzie.

Tytuł pokazu: Tropienie w powietrzu – gęś
Przyjrzymy się ptakom w locie. Przeprowadzimy doświadczenia, podczas których zobaczymy,
jak ptaki wykorzystują ruchy powietrza.
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