
I Przygotowania

Przed piknikiem odbylo sie wiele prob, ktore zdecydowaly o bardzo dobrym przygotowaniu "zalogi" 
do samego przedsiewziecia. Doswiadczenia zostaly przemyslane na tyle dokladnie, ze w razie 
nastepnych pokazow wystarczy spotkanie uzupelniajace przed wydarzeniem, bez koniecznosci 
wykonywania prob eksperymentow.

W dniu imprezy dolaczylam do przygotowan o godzinie 10.00- po dostarczeniu wszystkich mateialow 
z Instytutu. Bylo wiele rak do rozpakowywania sprzetu i pakowania prezentow- poradzilismy sobie 
szybko i bez problemow, uwazam, ze na tym etapie wystarczy ok 5 osob, ktore sa ogolnie 
zaznajomione ze wszystkimi pokazami.

II Doswiadczenia

Bralam udzial w "Sniadaniu piknikowym" i "Detektywie na tropie mikrosladow". Najpierw (do 
godziny 13-14) glownie pracowalam na zapleczu eksperymentow i pomagalam Agnieszce, potem 
pomagalam tez Ani i prowadzilam eksperymenty samodzielnie. Uwazam, ze to bardzo dobrze dobrane 
doswiadczenia i ze wzbudzily one ogromne zainteresowanie dzieci.

Dla starszych sluchaczy- nastolatkow i ich rodzicow, mozna by bylo przygotowac szersze wyjasnienie 
jednego z eksperymentow- np opadania dwoch kulek o roznej masie. Warto by bylo zaprezentowac np. 
plansze z rozrysowanymi silami, pokazac jak sie rownowaza i gdzie lezy roznica w ruchu w miodzie I 
np powietrzu.

Mysle, ze 3-4 bezposrednich uczestnikow eksperymentu to najlepsza liczba- reszte chetnych lepiej 
zaprosic do przysluchiwania sie w oczekiwaniu na kolejna runde.

III Organizacja

Ze wzgledu na ogromne zainteresowanie piknikiem i wysoka temprerature, praca byla dosc 
wyczerpujaca- w takich okolicznosciach warto pomyslec o systemie krotkich zmian, tak aby 
maksymalnie zwiekszyc efektywnosc czasu pracy. Uwazam, ze i bez tego bylismy bardzo dobrze 
zorganizowani i skomunikowani ze soba.

Przydalaby sie troche bardziej odseparowana przestrzen do mycia naczyn- istnialo niebezpieczenstwo 
zalania drugiej prezentacji miodem badz gliceryna.

Prezenty dla dzieci bylo rozchwytywane- mali sluchacze byliby jeszcze bardziej zachwycenie, 
gdybysmy mieli dla najbardziej aktywnych cukierki, nawet bez nadruku.

IV Podsumowanie

Praktycznie nie mam zastrzezen- mysle, ze piknik poszedl swietnie, byl bardzo dobrze przemyslany. 
Pracowalam z przyjemnoscia w tych warunkach. Jesli moje notatki bylyby nie precyzyjne, z checia 
wszysto wyklaruje.

Natalia Wojtowicz



Staralam sie mowic jak najprostrzym jezykiem, jako ze dzieci mialy z
reguly zdecydowanie mniej niz 10 lat. Glownie prowadzilam
doswiadczenia z kulkami- wstep rozpoczynal sie od pytania, w ktorej
cieczy kulka opadnie najszybciej, a w ktorej najwolniej- dzieci czesto
zgadywaly poprawna kolejnosc, jednak zapytane dlaczego odpowiadaly, ze
przyczyna roznego czasu opadania jest rozna gestosc cieczy (rodzice
reagowali dokladnie tak samo). Wtedy powtarzalismy eksperyment dla
wody i oleju i pokazywalam im zlewke ze zmieszanymi cieczami, mowiac
ze mimo ze woda jest ciezsza, kulka opada w niej szybciej.
Przedstawialam pojecie lepkosci- starsi sluchacze pytali niekiedy o
definicje i jednostke, ktore im podawalam.
Pewien chlopiec przytoczyl doswiadczenie Gallileusza przy spuszczaniu
kulek roznej wielkosci w miodzie- wytlumaczylam mu, ze tu panuja inne
warunki- ruch jest jednostajny- sily przyciagania i oporu sie
rownowaza- w tym momencie kulka opada ze stala predkoscia w bardzo
lepkiej cieczy. Jako ze generalnie czasem ciezko jest mi cokolwiek
wytlumaczyc, nie wiem czy pokazalam mu cala sytuacje, ale wygladal na
usatysfakcjonowanego z odpowiedzi.
W przypadku opadania precikow ustawionych w roznych kierunkach
podawalam przyklad spadochroniarza (wiekszej powierzchni), dla
lepszego zapamietania wnioskow z doswiadczenia.
We wnioskach doswiadczenia z "krecialkami" mowilam o mikroswiecie i
jego modelowaniu. Czesto trzeba bylo klarowac, ze uzywamy tylko
gliceryny (barwionej i niebarwionej), a rdzen nie dziala na zasadzie
elektromagnetycznej (o to pytali dorosli). Prowadzilam tez pare razy
doswiadczenie po angielsku- nie bylo tu niestandardowych pytan.


