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Eksperymentują, doświadczają, poznają świat 

 

 

Wirujące krzesła, trójwymiarowy model ludzkiego ciała, interaktywne 

łamigłówki. W dniach 6-7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 88 na os. Szklane 

Domy 2 w Krakowie zagości Naukobus. To mobilna wystawa składająca się  

z 17 interaktywnych eksponatów, dzięki którym uczniowie będą mogli 

samodzielnie odkrywać zjawiska nauki. 

 

 

 
 

 

Samodzielne eksperymentowanie to doskonała metoda poznawania świata. Z tego 

założenia wyszli nauczyciele szkoły i zaprosili do siebie Naukobus – wystawę, podczas 

której uczniowie będą mieli szansę zobaczyć to, co na co dzień jest niedostępne 

ludzkim zmysłom. 

 

Ciekawość to pierwszy stopień do… wiedzy 

 

Czy nienapompowana piłka może się unosić? Czy można zobaczyć ciśnienie 

atmosferyczne? Co się stanie gdy siądziemy na wirującym krześle? Wystawa skłoni 

do zadawania pytań i pobudzi wyobraźnię. Przez cały czas uczniom towarzyszyć będą 

animatorzy i badacze, którzy pomogą im w aktywnym odkrywaniu świata. 

 



Wystawa wciąga młodzież do interakcji. O to właśnie chodzi, aby uczniowie mogli 

wszystkiego dotknąć, wszystkiemu się przyjrzeć i oczywiście samym przetestować – 

mówi dyrektor szkoły, Anna Mroczkowska,  

  

486 uczniów, 17 eksponatów i 2 dni wyjątkowej zabawy 

 

W organizację wystawy od samego początku zaangażowało się wiele osób: Stanisław 

Moryc – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII, nauczyciele jak również sami 

uczniowie wraz z rodzicami. To ci ostatni pomogli organizatorom „postawić wystawę 

na nogi”, biorąc udział w przygotowaniu przestrzeni pod eksponaty oraz ich montaż. 

 

Teraz czekają ich dwa dni istnego szaleństwa, podczas których będą mogli poczuć się 

jak prawdziwi naukowcy. Każdy z uczestników otrzyma również poradnik zawierający 

propozycje doświadczeń, które będą mogli samodzielnie i bezpiecznie przeprowadzić 

w domu. W końcu zabawa to najlepsza metoda nauki i poznawania zjawisk 

otaczającego świata. We wspólnym eksperymentowaniu weźmie udział prawie 500 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 88 oraz młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 105  

z Nowej Huty. 

 

--- 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”,  

w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum 

Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Jego celem jest propagowanie kultury 

innowacyjności, stymulowanie rozwoju intelektualnego i wyrównywanie szans 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

 
 


