Laboratorium Wyobraźni dla dzieci już
otwarte!

Laboratorium Wyobraźni to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną oraz ciekawy,
kreatywny pomysł na lekcje tematyczne dla szkół. Jest pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki,
skierowanym do młodych ludzi, mającym na celu w nowatorski sposób rozbudzić ciekawość świata,
rozwijać wyobraźnię, a także zainteresować ich naukami ścisłymi.
Laboratorium Wyobraźni oferuje trzy główne aktywności zebrane wokół trzech części
laboratorium:

1. Pokazy w mobilnym, cyfrowym Planetarium. Na zwiedzających czeka wiele pokazów o różnej
tematyce (od początków życia na Ziemi przez Układ Słoneczny po galaktyki i podróże w kosmos) i
przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Pokazy będą opatrzone komentarzem profesjonalnego
astronoma.
2. Zwiedzanie wystawy, a raczej interaktywna nauka poprzez zabawę wśród eksponatów
prezentujących zjawiska z różnych dziedzin nauki. Wystawa podzielona jest na trzy części. W
pierwszej z nich czeka dzieci przygoda z takimi dziedzinami nauki jak: hydrostatyka i hydrodynamika,
ciśnienie, elektryczność, magnetyzm itp. W drugiej części dwa stanowiska multimedialne wprowadzą
wszystkich odkrywców w niezwykły świat biologii i fizyki. Stół multimedialny umożliwi badanie
wieku drzew oraz fauny i flory pod powierzchnią ziemi, a totem interaktywny zaprezentuje działanie
akceleratora jonów węglowych, wykorzystywanego w badaniach wieku próbek organicznych metodą
węgla 14C. Trzecia część wystawy interaktywnej to tak zwana „ciemnia”, który pozwala na
obserwację zjawisk związanych ze światłem takich jak np. zasada działania aparatu fotograficznego,
bieg promieni przechodzących przez pryzmat, nakładanie barw czy lustro fenickie.
3. Nowatorskie pokazy z różnych dziedziny naukowych, bo czym byłaby wizyta w Laboratorium bez
eksperymentów? W nieprzeciętnie wyposażonym Experymentarium stworzyliśmy przestrzeń, w
której możliwe będzie prowadzenie tematycznych zajęć laboratoryjnych z dziedziny fizyki, chemii,
biologii, robotyki i innych. Zajęcia prowadzone będą pod okiem ekspertów i wyśmienitych
dydaktyków, którzy małym i dużym entuzjastom nauki pomogą samodzielnie przeprowadzić rozmaite
eksperymenty, analizy i badania.

Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zaprasza:
- nauczycieli i wycieczki szkolne,
- dzieci od lat 5 z rodzicami,
- młodzież,
- dorosłych.

Aby zwiedzić Laboratorium Wyobraźni KONIECZNA jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, którą
przez najbliższe tygodnie można będzie jeszcze dokonać dzwoniąc na nr tel.: 735 981 666 w
godzinach od 9:00-17:00.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
ul. Rubież 46, budynek A2, wjazd 3
tel. 61 827 97 14, 735 981 666
email: wyobraznia@ppnt.poznan.pl
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