
Grupa A:                          

Mały odkrywca i natura

Grupa B:                              

Mały odkrywca i zagadki 

(nie)zwykłego świata 

wokół nas

Grupa C:                              

Mały odkrywca i 

komunikacja naukowa

Grupa D:                                     

Młody odkrywca i sztuka

Grupa E:                                    

Młody odkrywca i ruch

Prowadzący: dr Urszula 

Wrońska, MiniLab

Prowadzący: mgr Mirosław 

Szwed

Prowadzący: mgr Izabela 

Jaros

Prowadzący: dr hab. 

Katarzyna Ziołowicz

Prowadzący: dr Magdalena 

Lelonek, dr Agnieszka 

Przychodni

Miejsce zajęć: MiniLab w 

Kielcach, ul. Zagórska 18 b

Miejsce zajęć: Katedra 

Ochrony i Kształtowania 

Środowiska, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy 

UJK w Kielcach, ul. 

Świętokrzyska 15 (budynek G), 

sala 309, 301, 318

Miejsce zajęć: sala A CEART, 

Instyut Edukacji Szkolnej, 

Wydział Pedagogiczny i 

Artystyczny UJK w Kielcach, 

ul. Krakowska 11

Miejsce zajęć: sala 205, 

Instytut Sztuk Pięknych, 

Wydział Pedagogiczny i 

Artystyczny UJK w Kielcach, 

ul. Podklasztorna 117

Miejsce zajęć: sala 15, Instytut 

Edukacji Szkolnej, Wydział 

Pedagogiczny i Artystyczny 

UJK w Kielcach, ul. 

Krakowska 11                                             
Dzieci proszone są o przychodzenie na 

zajęcia w wygodnych sportowych 

ubraniach oraz butach na zmianę.

Temat warsztatów: "Nasze 

miejsce we Wszechświecie"

Temat warsztatów: "Woda i 

powietrze, czyli logika świata 

wokół nas"                                          

sala A309

Temat warsztatów: "Floats or 

sinks?" (Pływa czy tonie?)

Temat warsztatów: "Jak 

wygląda smak?"

Temat warsztatów: "Ja, Rucia. 

Poznajemy nasze ciało"

Teat warsztatów: 

"Niewidzialne, ale ważne"

Temat warsztatów: "Śledzimy 

pogodę - detektyw meteo na 

tropie zmian atmosfery"                                   

sala A309

Temat warsztatów: "Attracts 

or doesn't attract?" 

(Przyciąga czy nie przyciąga?)

Temat warsztatów: "Co jest? 

Co być może? - konstruktorzy 

na start"

Temat warsztatów: "Rucia bije 

rekordy. Poznajemy 

możliwości naszego ciała w 

przestrzeni sportowej i 

codziennej"

Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

wspólny WYKŁAD - prowadzący: prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej - temat: "Medialne wykopaliska …"                                                                 - 

miejsce: sala CEART, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11

25.02.2017

godzina wykładu: 10.00-10.45

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15

wspólny WYKŁAD - prowadzący: dr Magdalena Lelonek - temat: "Wszystko płynie w nas i obok nas"                                                                                - 

miejsce: sala CEART, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11

11.03.2017

godzina wykładu: 10.00-10.45

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15



Temat warsztatów: "Przyroda 

jako laboratorium"

Temat warsztatów: "W 

mobilnym laboratorium 

pogody"                          sala 

A309

Temat warsztatów: "Same or 

different?" (Takie same czy 

inne?)

Temat warsztatów: "Pojazd, 

którym będę moją mamę 

wozić na wycieczki"

Temat warsztatów: "Rucia i 

inni. Moje ciało w interakcji z 

innymi ciałami"

Temat warsztatów: "Człowiek 

niezwykła istota"

Temat warsztatów: "Ziarnko 

do ziarnka … Odkrywamy 

tajemnicę gleby"                                     

sala A301

Temat warsztatów: "Cooked 

or raw?" (Gotowane czy 

surowe?)

Temat warsztatów: "Bezluda 

wyspa"

Temat warsztatów: "Rucia 

chce coś powiedzieć. Ciało i 

jego komunikacja z innymi"

Temat warsztatów: "Metal, 

plastic, cotton or wood?" 

(Metal, plastik, bawełna cy 

drewno?)

Temat warsztatów: "Natura 

dla nas, my dla natury"

Temat warsztatów: "Gdzie jest 

Nemo? Bioróżnorodność 

Ziemi na przykładzie 

laboratorium rafy koralowej"                                       

sala A318, A309

Temat warsztatów: "Dźwięki i 

kształty mojego miasta"

Temat warsztatów: "Rucia na 

obrazie, czyli ciało uchwycone 

w kadrze"

Efekt: Fotoblog rejestrujący 

istotne odkrycia i wydarzenia

Efekt: Pokaz "Dlaczego 

wybucha wulkan?

Efekt: Relacja multimedialna z 

dwujęzycznym eksperymentem 

na żywo

Efekt: Wystawa prac oraz 

krótkie opowiadanie "Nasze 

kreatywne wędrówki"

Efekt: Opowieść ruchowa "Co 

może ciało w przestrzeni?"

03.06.2017

wspólny WYKŁAD - prowadzący: dr Ryszard Błaszkiewicz - temat: "Kreowanie wirtualnych światów 3D"                                                                                         

- miejsce: sala CEART, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11
godzina wykładu: 10.00-10.45

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15

10.06.2017 Minisympozjum

08.04.2017

wspólny WYKŁAD - prowadzący: mgr Karol Szary - temat: "Naukowiec w krainie niskich temperatur"                                                                            - 

miejsce: sala CEART, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11
godzina wykładu: 10.00-10.45

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15

13.05.2017

wspólny WYKŁAD - prowadzący: mgr Karol Szary - temat: "Pstryczek elektryczek, czyli jak ujarzmić coś, czego nie widać …"                                                                                        

- miejsce: sala CEART, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11
godzina wykładu: 10.00-10.45

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15

27.05.2017

godziny zajęć warsztatów:                       

11.30-12.15                                                

15 minut przerwy                                              

12.30-13.15


