
 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

PROGRAM 
„OBÓZ NAUKOWY – EXPERYMENTY - półkolonie wakacyjne w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY 

RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” 

 

NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, ul. 

Kubickiego 3A, 96-325 Radziejowice 

CHARAKTERYSTYKA 

GRUPY 

Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VII oraz klas II-III gimnazjum. 40 

uczestników podzielonych na mniejsze 8-osobowe grupy.  

ILOŚĆ GODZIN NA 

GRUPĘ 
30h/grupa 

ILOŚĆ DNI 5 dni 

ILOŚĆ GRUP 5 grup 

ILOŚĆ GODZIN 

DZIENNIE/GRUPA 
6h/grupa 

METODY I FORMY 

PRACY 

• Doświadczenia i eksperymenty 

• Interaktywny pokaz 

• Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

• Gry i zabawy dydaktyczne 

• Wykład 

• metoda problemowa 

• burza mózgów 

• metody z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

• praca w grupach i podgrupach 

• metoda projektu 

• prezentacje 
Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonają doświadczenia, 
eksperymenty oraz konstrukcje, maszyny proste i przyrządy, zgłębiając 
jednocześnie wiedzę z dziedzin nauk przyrodniczych oraz technicznych. 
Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane projekty. Każdemu 
przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyć będzie pogadanka, która 
wyjaśni prezentowane zagadnienie tak, aby utrwalić pozyskaną w trakcie zajęć 
wiedzę i ją dodatkowo wzbogacić. 

CEL GŁÓWNY • Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności oraz wiedzy z 
zakresu nauk przyrodniczych i technicznych.  

CEL SZCZEGÓŁOWY • Rozwinięcie zainteresowań uczestników 

• Wzrost wiedzy z wielu dziedzin nauk przyrodniczych oraz 
technicznych 

• Rozwinięcie umiejętności pracy w parach i grupie 

• Wzrost kreatywności i logicznego myślenia 

• Polubienie przez uczniów przedmiotów przyrodniczych, a także 
zagospodarowanie czasu w okresie wakacji 

GŁÓWNE ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE 

• komputery 

• tablica multimedialna 

• rzutnik 

• tablety 

• Specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania eksperymentów: zlewki, 
kolby, statywy, modele wulkanów, generatory, pompy próżniowe, 
mikroskopy, tablety,  itd. 
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WYKORZYSTYWANE 

MATERIAŁ 

ZUŻYWALNE  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

Na potrzeby realizowania półkolonii  dostarczonych zostanie 40 kompletów 

materiałów. Komplet materiałów zużywalnych dla uczniów obejmuje co 

najmniej: wodę destylowaną (1l), olej (0,5l), ocet (0,5l), sodę oczyszczoną 

(30g), sól (20g), skrobię ziemniaczaną (0,5kg), gips (1kg), fenoloftaleinę (10ml), 

oranż metylowy (10ml), chlorek kobaltu (10g), chlorek niklu (10g), 

nadmanganian potasu (20g), siarczan miedzi (50g), szkło wodne (1l) i inne 

materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. 

 

PROGRAM DNIA 

 

GODZINA AKTYWNOŚĆ 

09:00-12:00 Eksperymenty cz.1 

12:00-12:30 Obiad 

12:30-15:00 Eksperymenty cz.2 

 

TREŚCI NAUCZANIA 

 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

TEMAT KRÓTKI OPIS 

Eksperymenty 
dzień I 

Chemia pH 
Na tym warsztacie przeprowadzimy najprostsze eksperymenty 
chemiczne, prosto z kuchni naszych mam! Zbadaj, czym jest pH, jaki ma 
związek z czerwoną kapustą. 

Tajemnice wulkanów 
Podczas budowy ogromnego wulkanu w 3D, dowiemy się więcej o tym, 
dlaczego niektóre są aktywne, a inne uśpione. Na koniec spróbujemy 
nasze dzieło obudzić, i doprowadzić do wybuchu!  

Eksperymenty 
dzień II 

 

Świat kryształów 

Zobacz jakie kryształy skrywa nasza Ziemia, poznaj ich historię, a następnie 
za pomocą chemicznych odczynników stwórz własny kryształowy świat.  

Mikroświat 
Obejrzyj rzeczywistość, z zupełnie innej perspektywy. Za pomocą 
multimedialnych mikroskopów, „ innych przyrządów będziesz mógł 
podglądnąć fascynujący  mikroświat.   

Eksperymenty 
dzień III 

Stwórz hologram 

Czym jest hologram? Na zajęciach uczniowie będą mogli zobaczyć 
niesamowite, hologramowe projekcje. Gdy już odkryją zasady jego 
działania, w części warsztatowej zbudują elementy, które pozwolą 
wyświetlić im własny, mniejszy hologram. Użyją do tego m.in. tabletów.  

Odkrywamy kosmos 
Kosmos jest fascynujący. Dziś zgłębimy jego tajemnice, w nieco inny sposób 
- tworząc tajemnicze planety z odlewów gipsowych! Każdą będziemy 
musieli zaprojektować, oraz umieścić w naszej przestrzeni kosmicznej.  

Eksperymenty 
dzień IV 

Obwody elektryczne 

Warsztat, podczas którego poznajemy zasadę działania prądu, układu 
zamkniętego, oraz zastosowania obwodów elektrycznych w codziennym 
życiu. Budujemy własną wersję takiego obwodu, zasilamy nim wybrany 
przedmiot! 

Potęga elektryczności 
Generator, kule plazmowe, panele świetlne! Te i inne elementy pomogą 
nam zapoznać się ze zjawiskiem elektryczności. Burzowe fryzury, 
pioruny…elektryzujące przygody czekają! 

Eksperymenty 
dzień V 

Co się stanie z balonem 
na Księżycu? Ciśnienie 

Używając pompy próżniowej, półkul magdeburskich, rękawów 
sferycznych, przekonamy się, czym jest próżnia i jak działa ciśnienie, 
zarówno na ziemi, jak i w kosmosie.  

Piłeczki kauczukowe 
Chemiczne, skaczące piłki – zupełna nowość! Odwiedź naszą fabrykę i zrób 
kilka wg swojego pomysłu. Na zakończenie warsztatów sprawdzimy, która 
z nich najwyżej skacze! 

Jako ekstra dodatek w wybrane dni robotyka na zestawach Mindstorms !!!!! 


