
TEMATY ORAZ PROGRAM ZAJĘĆ W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE DLA 

GRUP ZORGANIZOWANYCH W  ROKU 2020 

 

 

 

Astronomia dla początkujących 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca Wszechświata, ciał 
niebieskich, Układu 

Słonecznego, teleskopu, 
obserwacji nieba 
-praca plastyczna 

- praca z obrotową mapą nieba 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca Wszechświata, ciał 

niebieskich, Układu 
Słonecznego, budowy i 

działania teleskopu, obserwacji 
nieba 

- praca z obrotową mapą nieba 
oraz programem 

komputerowym Stellarium 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca Wszechświata, ciał 
niebieskich, Układu 

Słonecznego, budowy i 
działania teleskopu, obserwacji 

nieba 
- praca z obrotową mapą nieba 

oraz programem 
komputerowym Stellarium 

- wykonanie prostych obliczeń 
astrofizycznych  

Przy dobrej pogodzie możliwość obserwacji przez teleskop !! 

 

Fotosynteza i sztuczna fotosynteza 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca roślin, podstaw 

procesu fotosyntezy 
- zajęcia plastyczne dotyczące 

roślin 
- pokaz ciekawych roślin 
(dzbanecznik, sukulenty, 

rosiczka) 
- pokaz właściwości 

fluorescencyjnych chlorofilu 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca roślin, podstaw 

procesu fotosyntezy i sztucznej 
fotosyntezy 

- pokaz ciekawych roślin 
(dzbanecznik, sukulenty, 

rosiczka) 
- pokaz właściwości 

fluorescencyjnych chlorofilu 
- obserwacja komórek 

roślinnych przez mikroskop 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca roślin, podstaw 

procesu fotosyntezy i sztucznej 
fotosyntezy 

- pokaz ciekawych roślin 
(dzbanecznik, sukulenty, 

rosiczka) 
- pokaz właściwości 

fluorescencyjnych chlorofilu 
oraz domowa chromatografia 

- obserwacja komórek 
roślinnych przez mikroskop 

 

 

 

 

 

 



Od pszczoły do miodu 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca pszczół, budowy 
morfologicznej, hierarchii w 
ulu, właściwościach miodu 

- praca plastyczna 
- pokaz sprzętu używanego 

przez pszczelarzy 
- pokaz wykrywania glukozy w 

miodzie 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca pszczół, budowy 
morfologicznej, hierarchii w 
ulu, właściwościach miodu 
- obserwacja preparatów 
dotyczących pszczół przez 

mikroskop 
- pokaz sprzętu używanego 

przez pszczelarzy 
- pokaz wykrywania glukozy w 

miodzie 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca pszczół, budowy 
morfologicznej, hierarchii w 
ulu, właściwościach miodu 
- obserwacja preparatów 
dotyczących pszczół przez 

mikroskop 
- wykrywanie glukozy w 

miodzie  

 

 

Kilka słów o wodzie 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca wody, jej 
właściwości oraz 

zanieczyszczeń wody 
- wykonanie doświadczeń z 

wykorzystaniem wody 
- pokaz doświadczeń 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca wody, jej 

właściwości oraz 
zanieczyszczeń wody 

- wykonanie doświadczeń z 
wykorzystaniem wody 
- pokaz doświadczeń 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca wody, jej 
właściwości oraz 

zanieczyszczeń wody 
- wykonanie doświadczeń 
związanych z wykryciem 

zanieczyszczeń znajdujących 
się w wodzie 

 

 

Tajemnice laboratorium 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca laboratorium, 
znajdującego się w nim 

sprzętu, oznaczeń substancji 
chemicznych 

- wykonanie prostych technik 
laboratoryjnych 

- wykonanie prostych 
doświadczeń 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca laboratorium, 
znajdującego się w nim 

sprzętu, oznaczeń substancji 
chemicznych 

- wykonanie prostych technik 
laboratoryjnych 

- wykonanie prostych 
doświadczeń 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca laboratorium, 
znajdującego się w nim 

sprzętu, oznaczeń substancji 
chemicznych 

- wykonanie prostych technik 
laboratoryjnych 

- wykonanie prostych 
doświadczeń 

-wykonanie doświadczeń 
chemicznych  

 

 

 



Mikroświat 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca mikroskopu, jego 

budowy, przygotowania 
preparatów, budowy komórki 

zwierzęcej i roślinnej 
- praca plastyczna 

- omówienie zasady działania 
mikroskopu i obserwacje pod 

mikroskopem 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- -prezentacja multimedialna 
dotycząca mikroskopu, jego 

budowy, przygotowania 
preparatów, budowy komórki 

zwierzęcej i roślinnej 
- omówienie zasady działania 
mikroskopu i obserwacje pod 

mikroskopem, wykonanie 
preparatu 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
-prezentacja multimedialna 
dotycząca mikroskopu, jego 

budowy, przygotowania 
preparatów, budowy komórki 

zwierzęcej i roślinnej 
- omówienie zasady działania 
mikroskopu i obserwacje pod 

mikroskopem, wykonanie 
preparatu 

 

Bioplastik jako alternatywa tworzyw sztucznych 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca śmieci, ich 
segregacji, zanieczyszczeń wód 

i plaż plastikiem 
- praca plastyczna związana z 

segregacją śmieci 
- zajęcia związane z segregacją 

śmieci 
- pokaz zanieczyszczeń plaż 

plastikiem 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca plastiku, oznaczeń 

tworzyw sztucznych, 
zanieczyszczeń plaż i wód 

plastikiem i mikroplastikiem, 
zapoznanie z tematem 

bioplastiku 
-obserwacja mikroplastiku pod 

mikroskopem 
- pokaz otrzymywania 

bioplastiku 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 
dotycząca plastiku, oznaczeń 

tworzyw sztucznych, 
zanieczyszczeń plaż i wód 

plastikiem i mikroplastikiem, 
zapoznanie z tematem 

bioplastiku 
-obserwacja mikroplastiku pod 

mikroskopem 
- pokaz otrzymywania 

bioplastiku 

 

Gazy cieplarniane i nie tylko. Źródła emisji i oddziaływanie na środowisko 

Przedszkola, szkoła 
podstawowa klasy 1-3 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca gazów 
cieplarnianych i globalnego 

ocieplenia i skutki z tym 
związane 

- doświadczenie: otrzymywanie 
dwutlenku węgla (dmuchanie 

balonów) 
- pokaz doświadczeń 

związanych z innymi gazami 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 

- prezentacja multimedialna 
dotycząca gazów 

cieplarnianych i globalnego 
ocieplenia i skutki z tym 

związane 
- doświadczenie: otrzymywanie 
dwutlenku węgla (dmuchanie 

balonów) 
- pokaz doświadczeń 

związanych z innymi gazami 

Szkoły ponadpodstawowe i 
dorośli 

 
- prezentacja multimedialna 

dotycząca gazów 
cieplarnianych i globalnego 

ocieplenia i skutki z tym 
związane 

- pokaz doświadczeń 
związanych z innymi gazami 

 


