ZAJĘCIA Z KLASĄ ON-LINE
W CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1
nowoczesne wsparcie edukacyjne

Z radością przedstawiamy nowość w ofercie
edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

40

min.

Zajęcia z klasą on-line

LIVE

Łączą one nasze kilkuletnie doświadczenie edukacyjne realizowane w budynku
Centrum z nowoczesną formą internetową, są prowadzone przez fachowych
edukatorów. Każde spotkanie trwa ok. 40 minut i jest prowadzone na żywo.
Dbamy o dwukierunkową komunikację: nie prowadzimy wykładu, lecz
interaktywną
rozmowę
wzbogaconą
profesjonalnymi
multimediami,
prezentacjami i projekcjami. Na bardziej szczegółowe pytania uczniów
odpowiemy również drogą e-mailową.
Nasze zajęcia wspierają realizację podstaw programowych, które opisujemy
indywidualnie obok opisu tematów zajęć. Innowacyjna metoda e-learningu nie
tylko odciąża nauczycieli, ale jednocześnie inspiruje uczniów do samodzielnego
poszerzania wiedzy.
Zajęcia z klasą on-line są prowadzone przy pomocy bezpłatnego
oprogramowania Zoom. Istnieje możliwość:
połączenia z jednym punktem odbioru, np. w klasie szkolnej;
jednoczesnego połączenia z wieloma komputerami/tabletami uczniów, np.
w przypadku nauki zdalnej.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Dostępne tematy i terminy zajęć

Opłata za spotkanie on-line: 150,00 zł.
To koszt jednorazowych zajęć dla jednej klasy,
dla maksymalnie 30 uczestników

Potrzebny inny termin? Zadzwoń: 42 600 61 00 wew. 1
DZIEŃ
TYGODNIA

GODZINY
ZAJĘĆ

od marca 2021 r.

dodatkowe tematy dla najmłodszych (kl. 0-4)

wtorki

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Tajemnice promieni słonecznych
lub
Najbliższe podwórko

Najbliższe podwórko

środy

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Tajemnice promieni słonecznych
lub
Najbliższe podwórko

Najbliższe podwórko

czwartki

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Ekstremalne zjawiska pogodowe
lub
Dziedziczenie, czyli co mamy „w spadku” od rodziców

Pobawmy się elektrownią

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Ekstremalne zjawiska pogodowe
lub
Dziedziczenie, czyli co mamy „w spadku” od rodziców

piątki

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

Mózg i jego zagadki
Co się pali w świecy
Matematyczne sztuczki magiczne

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Tajemnice promieni słonecznych

dla: uczniów klas
VII – VIII szkoły podstawowej

W trakcie zajęć uczniowie bliżej poznają charakterystykę Słońca i dowiadują się o tym, jak jego obserwacje doprowadziły nas do zrozumienia czym są gwiazdy oraz jak
powstał Układ Słoneczny. Poznają historię Słońca, począwszy od jego narodzin po kres życia. Dowiedzą się jak duża jest nasza gwiazda, z czego jest zbudowana i co
powoduje jej świecenie. Przyjrzymy się zjawiskom związanym z jej aktywnością, takimi jak plamy słoneczne, rozbłyski i protuberancje. Opowieść prezentera będzie
ilustrowana fragmentami animacji z pokazu o tym samym tytule, prezentowanym pod kopułą Planetarium EC1.
Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w pokazie i zadawania pytań.
PODSTAWY PROGRAMOWE
Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych.
Po pokazie uczeń:
• podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych,
• korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie,
• opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce,
• posługuje się pojęciami: pierwiastek, jądro atomowe proton, neutron, elektron,
• opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach,
• posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi.
Podczas zajęć wykorzystywane są animacje astronomiczne wygenerowane za pomocą oprogramowania Digistar 6 firmy Evans & Sutherland.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Najbliższe podwórko

dla: uczniów klas
I – VI szkoły podstawowej

W takcie pokazu uczniowie bliżej poznają podstawowe cechy budowy Układu Słonecznego. Przyjrzymy się Słońcu i poszczególnym planetom, a także wybranym
mniejszym obiektom: księżycom, asteroidom i kometom. Opowieść prezentera będzie ilustrowana fragmentami animacji z pokazu edukacyjnego o tym samym tytule,
prezentowanym pod kopułą Planetarium EC1. Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w pokazie i zadawania pytań.
PODSTAWY PROGRAMOWE
Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla II etapu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej.
Po pokazie uczeń:
• opisuje kształt Ziemi,
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca,
• wyjaśnia założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza i heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.
Szczegółowy opis:
• położenie Układu Słonecznego w galaktyce,
• narodziny Układu Słonecznego,
• Słońce jako nasza gwiazda,
• wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet i księżyców Układu Słonecznego,
• charakterystyka drobnych ciał w Układzie Słonecznym,
• teoria geo- i heliocentryczna.
Podczas zajęć wykorzystywane są animacje astronomiczne wygenerowane za pomocą oprogramowania Digistar 6 firmy Evans & Sutherland.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Ekstremalne zjawiska pogodowe

dla: uczniów klas
IV – VIII szkoły podstawowej,
uczniów szkół ponadpodstawowych

Ekstremalne zjawiska pogodowe to temat numer jeden wśród klimatycznych treści dzisiejszego świata. Podczas naszych
zajęć rozpracujemy mechanizmy powstawania tornad oraz cyklonów tropikalnych. Obudzimy wyobraźnię uczniów i
podniesiemy ich świadomość na temat zmian klimatu.
PODSTAWY PROGRAMOWE
Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych w następującym zakresie:
dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej:
• XVI. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej: (...) cyklony i powodzie w Ameryce
Północnej,
dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, geografia na poziomie podstawowym:
• III. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, cyrkulacja
powietrza, wiatry typu fenowego, prognoza pogody, strefy klimatyczne i typy klimatów,
dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, geografia na poziomie rozszerzonym:
• III. Dynamika procesów atmosferycznych: pionowa budowa atmosfery, zjawiska i procesy w atmosferze, przestrzenne
zróżnicowanie elementów klimatu, strefy klimatyczne i typy klimatów.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Dziedziczenie,
czyli co mamy „w spadku” od rodziców

dla: uczniów klas
IV – VIII szkoły podstawowej,
uczniów szkół ponadpodstawowych

„Kolor oczu masz po tacie”, „Ta ambicja to chyba geny twojego dziadka”, „Wzrost to ty chyba masz po mamie”... Często słyszymy podobne zdania w kontekście naszego
wyglądu czy charakteru. Bo wszyscy doskonale wiemy, że geny naszych przodków determinują niektóre nasze cechy. Nie bez powodu nowi rodzice najczęściej są pytani,
do kogo podobne jest dziecko. Ale dziedziczenie jest tylko z pozoru proste. W czasie tych zajęć dowiemy się, jakie cechy są dziedziczone jedno- a jakie wielogenowo,
nauczymy się analizować rodowody i na ich podstawie rozróżniać dziedziczenie autosomalne od sprzężonego z płcią i recesywne od dominującego. Pokażemy, że
śledzenie genów przez pokolenia może być niezłą zabawą.
PODSTAWY PROGRAMOWE
Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych w następującym zakresie:
Szkoła podstawowa:
V. Genetyka. Uczeń:
przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja,
recesywność),
przedstawia dziedziczenie płci u człowieka,
podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i przedstawia ich dziedziczenie,
wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh).

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Dziedziczenie,
czyli co mamy „w spadku” od rodziców

dla: uczniów klas
IV – VIII szkoły podstawowej,
uczniów szkół ponadpodstawowych

Liceum, biologia, zakres podstawowy:
VII Genetyka klasyczna.
1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna,
kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów),
przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci u człowieka,
przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią,
analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.
2. Zmienność organizmów. Uczeń:
określa, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza,
fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa
Duchenne’a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa).

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

Dziedziczenie,
czyli co mamy „w spadku” od rodziców

dla: uczniów klas
IV – VIII szkoły podstawowej,
uczniów szkół ponadpodstawowych

Liceum, biologia, zakres rozszerzony:
VII Genetyka klasyczna.
1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby
genów),
przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci,
przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią,
analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.
2. Zmienność organizmów. Uczeń:
określa na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, alkaptonuria, fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm,
galaktozemia, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół cri-du-chat i przewlekła białaczka
szpikowa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa, neuropatia nerwu wzrokowego Lebera).

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl

www.centrumnaukiec1.pl

