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Wiadomość wydrukowana ze strony www.poranny.pl

Eksperymentuj z Kopernikiem. Zapraszamy na
wystawę
dodano: 10 marca 2015, 7:48

Takie eksperymenty to doskonała okazja do integracji (fot. Wojciech Wojtkielewicz)
Wystawa „Eksperymentuj” jest
Interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik „Eksperymentuj”
propozycją Centrum Nauki
Kopernik skierowaną do
znowu w Białymstoku! To szansa, by pogłębić wiedzę z biologii,
publiczności w każdym wieku:
matematyki czy fizyki.
dzieci, młodzieży oraz rodzin z
dziećmi, dając możliwość
przeżycia wspólnej naukowej przygody. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób
pobudzają ciekawość świata, dogłębnie wyjaśniają zjawiska naukowe oraz pobudzają wyobraźnię.
Wystawa będzie w Białymstoku przez trzy dni: 12-14 marca. W czwartek zapraszamy w godz. 10-16, w piątek w godz. 9-15, a
w sobotę: 11-17 do Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku (Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, ul. Ciołkowskiego 1J),
który jest współorganizatorem białostockiej wystawy.
Podczas trzech dni wystawowych zostanie udostępnionych 15 interaktywnych eksponatów z różnych dziedzin wiedzy, m.in.
biologii, fizyki i matematyki. Własnoręcznie przeprowadzone eksperymenty pozwalają m.in. sprawdzić, jak szybko reagujesz
na bodźce świetlne i dźwiękowe, ocenić koordynację wzrokowo-ruchową oraz przetestować swoją pamięć. Miłośnicy
kinematografii będą mogli sprawdzić, jak powstaje film, a zwolennicy łamigłówek zmierzą się z zadaniami polegającymi
m.in. na układaniu określonych kształtów z rozsypanych elementów.
Swoje ekspozycje udostępni również Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze. Na wystawie „Środowisko przyrodnicze Polski
północno-wschodniej” będzie można obejrzeć eksponaty dermoplastyczne zwierząt charakterystycznych dla naszego
regionu, m.in. żubra, jelenia, dzika, ryjówki aksamitnej, orzesznika oraz ptaków: bielika, orlika grubodziobego czy
mysikrólika. O zwyczajach zwierząt opowiedzą pracownicy UCP. Druga ekspozycja to grafiki na szkle przedstawiające
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rośliny chronione na Podlasiu.
Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązywały zapisy.
Współorganizator wystawy w Białymstoku:
Uniwersytet w Białymstoku
Partner wystawy w Białymstoku:
PKO Bank Polski
Patroni medialni wystawy w Białymstoku:
Kurier Poranny
Nasze Miasto
Poranny.pl
Bialystokonline.pl
Opiekun Projektu w Białymstoku:
Agencja Reklamowa Admis
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