CENNIK
ATRAKCJA

CENA
za osobę
pon-pt

CENA
za osobę
weekendy i święta

Wystawa
Experymentarium

19 zł

21 zł

Wystawa Experymentarium
+ Zagadki Einsteina

25 zł

WAŻNE
INFORMACJE
Grupa zorganizowana musi liczyć min. 12 osób.
W warsztatach naukowych jednorazowo może uczestniczyć grupa do 25 os.
W grze na Arenie Laser Games jednorazowo może uczestniczyć grupa do 16 os.

27 zł

W grze na Arenie Laser Games mogą uczestniczyć osoby o wzroście min. 120 cm.
Na każde 12 osób jeden opiekun zwolniony jest z opłat.

Warsztaty naukowe
Arena
Laser Games

26 zł

gra 15min

16 zł

gra 20min

19 zł

gra 25min

23 zł

28 zł

Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.experymentarium.pl

W PAKIECIE TANIEJ!
Skonstruuj najlepszą ofertę dla swojej grupy!

Skorzystaj u Nas z minimum dwóch atrakcji,
a za jedną z nich zapłacisz 2 zł/os. mniej!
Np. łącząc Experymentarium za 19 zł/os.
z warsztatami naukowymi za 26 zł/os.
zamiast 45 zł/os. zapłacisz 43 zł/os.!

Opiekun ma obowiązek sprawowania ciągłej opieki nad grupą w czasie
korzystania z każdej atrakcji.
Konieczne jest dokonanie rezerwacji wycieczki minimum 10 dni przed
planowaną wizytą.
Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 42 633 52 62 lub mailowo:
rezerwacje@experymentarium.pl

WYSTAWA EXPERYMENTARIUM
ARENA LASER GAMES
CZYLI ALTERNATYWNA
LEKCJA WF-U
Przenosimy uczniów z tradycyjnych sal
gimnastycznych oraz boisk szkolnych
do najeżonego niespodziankami labiryntu!
Rozgrywka na Arenie to doskonała zabawa ruchowa wymagająca zarówno aktywności
fizycznej jak i umysłowej. W tej grze liczą się: spryt, inteligencja i analiza ciągle
zmieniającej się sytuacji. Uczestnicy, wyposażeni w broń laserową i specjalne
kamizelki, rywalizują ze sobą indywidualnie lub zespołowo o miano lidera.
Rozgrywka odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu labiryncie, zajmującym powierzchnię około 250 m 2 , wyposażonym w opony,
drewniane skrzynie, metalowe beczki, lampy UV, fluorescencyjne graffiti. Cały
wystrój, połączony z profesjonalnym nagłośnieniem i efektami świetlnymi, tworzy
niezapomniany klimat.

Czas gry:

Każdą rezerwacje należy odebrać 15 minut przed zarezerwowaną godziną
wstępu.
Chęć otrzymania faktury oraz uprawnienia do otrzymania zniżki należy
zgłosić przed dokonaniem płatności.
Na terenie placówki znajdują się wieszaki, na których odwiedzający mogą
pozostawić swoje okrycia wierzchnie. Nie jest to szatnia strzeżona,
w związku z tym prosimy o nie pozostawianie w tym miejscu plecaków
i cennych rzeczy.
Na terenie strefy barowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania
posiłków i napojów innych niż zakupione w Laser Barze.
Pełne i aktualne regulaminy atrakcji dostępne są na stronach internetowych:
www.experymentarium.pl oraz www.arena-lasery.pl.

BLIŻEJ NAUKI
Czas:

60

min

oferta edukacyjna
Centrum Nauki
EXPERYMENTARIUM

15, 20 i 25 min

By urozmaicić zwiedzanie
wystawy Experymentarium
zapraszamy do zmierzenia się
z Zagadkami Profesora Einsteina!

Dokonaną rezerwację należy potwierdzić mailowo w ciągu 24h od jej
dokonania. Niepotwierdzone rezerwacje zostają anulowane.
Chęć płatności przelewem należy zgłosić mailowo minimum 10 dni przed
planowaną wizytą. Dokonanie płatności jest możliwe po przesłaniu
wypełnionego zobowiązania płatności przelewem i pozytywnej weryfikacji
dokumentu.

Experymentarium to interaktywna wystawa
składająca się z 60 stanowisk. Każdy może tu
samodzielnie poznać i zrozumieć nawet
najbardziej skomplikowane zagadnienia z wielu
dziedzin nauki, techniki czy kultury. Posługując
się atrakcyjną metodą edukacji przez zabawę
i samodzielne eksperymenty, w czytelny
i prosty sposób przekazujemy uczniom wiedzę,
która poznawana tylko z podręczników, wydaje
się trudna do przyswojenia, bądź nudna. Grupa
szkolna
korzystając
z
interaktywnych
stanowisk,
przeprowadza
doświadczenia
oraz
prowadzi
obserwacje
pod
okiem
animatora. Zwiedzanie wystawy to także
doskonałe
uzupełnienie
lekcji
przeprowadzonych w szkole.

WARSZTATY NAUKOWE
To spotkania z nauką, która staje się dla
wszystkich przyjemnością i inspiracją
do pogłębiania swojej wiedzy!
Propozycja skierowana do osób, które cenią
sobie praktyczne podejście do nauki. Warsztaty
naukowe w Experymentarium to zajęcia
o zróżnicowanej tematyce, bazujące na wielu
doświadczeniach. Bez względu na tematykę
zajęć, oferują one dużą dawkę nowej wiedzy.
Dzięki nim każdy z uczestników może poczuć
się jak prawdziwy naukowiec!

WYSTAWA EXPERYMENTARIUM
+ ZAGADKI EINSTEINA
ZAGADKI EINSTEINA to propozycja, która urozmaici zwiedzanie
wystawy i uatrakcyjni Waszą wycieczkę! Są to zagadki, quizy i testy
sprawdzające wiedzę, pomysłowość i kreatywność. Przygotowaliśmy
gry o różnym stopniu trudności, dostosowane do wieku i możliwości
uczestników (dla przedszkolaków i uczniów wszystkich klas szkoły
podstawowej).

Czas:

90

min

Czas: 45 min

LASER GAMES

WARSZTATY NAUKOWE
W EXPERYMENTARIUM

WARSZTATY
DLA KLAS 1-3

Warsztaty naukowe w Experymentarium to specjalnie
opracowane spotkania skierowane do grup szkolnych.
Aktywizujące metody pracy i możliwość samodzielnego
wykonywania doświadczeń sprzyjają pogłębianiu
zainteresowań naukowych uczniów.
Przygotowaliśmy różne propozycje warsztatów zarówno
dla przedszkolaków, jak i wszystkich uczniów
klas szkoły podstawowej.
Czas trwania warsztatów to 45 minut.

WARSZTATY DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
EKOLOGIA: RECYKLING

Na zajęciach poruszymy kwestie recyklingu i segregacji odpadów. Uczestnicy
w ciekawy i aktywny sposób poznają konsekwencje wyrzucania śmieci
w niedozwolonych miejscach oraz dowiedzą się co mogą zrobić, aby produkować
ich mniej. Na koniec każdy uczestnik otrzyma bawełnianą torbę, którą ozdobi
według własnego pomysłu i zabierze do domu.

EKOLOGIA: CZYSTA WODA
Zajęcia wytłumaczą najmłodszym czym jest woda i jakie ma właściwości.
Dzieci dowiedzą się również jakie substancje zanieczyszczają wodę oraz jak
ją oszczędzać i o nią dbać. Ponadto uczestnicy samodzielnie skonstruują
filtr i spróbują oczyścić wodę.

EKOLOGIA: CZYSTE POWIETRZE

WARSZTATY DLA KLAS 1-8
Wa r s z t a ty w y t ł u m a c z ą c z y m s ą p o l i m e r y o ra z t w o r z y wa s z t u c z n e .
Najmłodsi, poprzez zabawę i tworzenie kolorowych mas, przekonają się
jak wiele otaczających ich przedmiotów składa się z tworzyw sztucznych.
Starsi uczestnicy natomiast zagłębią się w budowę tych materiałów i wykonają
doświadczenia pozwalające bliżej poznać ich strukturę.

To niezwykłe warsztaty, które łączą w sobie wiedzę
z zakresu chemii i fizyki. Pokazują jak, w prosty
i bezpieczny sposób, wykonać ciekawe eksperymenty
z wykorzystaniem artykułów znajdujących się
w każdej kuchni. Nie zabraknie także profesjonalnych
odczynników, które pozwolą uczestnikom warsztatów
poczuć się jak prawdziwi naukowcy!

Podczas zajęć zabierzemy najmłodszych w świat magnesów. Wytłumaczymy
czym jest magnes i dlaczego przyciąga różne przedmioty. Dzieci na zajęciach
własnoręcznie ozdobią magnesy, które później zabiorą ze sobą jako pamiątkę.

CZTERY ŻYWIOŁY
Podczas zajęć poznamy 4 żywioły: powietrze, wodę, ogień i ziemię. Uczestnicy
zwodują statki, zobaczą jak w niekonwencjonalny sposób rozpalić ogień
oraz dowiedzą się do czego jeszcze można wykorzystać herbatę.

SENSORYCZNE

Celem zajęć sensorycznych jest zapoznanie najmłodszych z działaniem
zmysłów. Dzieci dowiedzą się jak funkcjonują pojedyncze zmysły i czy da
się je oszukać. Największą atrakcją warsztatów będą zabawki sensoryczne,
które dzieci wykonają samodzielnie i zabiorą do domu.

propozycja dla klas 4-6

EKOLOGIA: RECYKLING
Podstawowym założeniem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem
recyklingu. Dzięki przygotowanym zabawom, dzieci nauczą się prawidłowo
segregować śmieci i zrozumieją dlaczego tak ważne jest dbanie
o środowisko. Na koniec warsztatów uczestnicy otrzymają bawełniane torby,
które ozdobią według własnego pomysłu i zabiorą do domu.

EKOLOGIA: WODA
Na warsztatach dzieci będą mogły zgłębić swoją wiedzę dotyczącą właściwości
wody. Dowiedzą się jakie znaczenie ma woda w przyrodzie, jakie substancje
ją zanieczyszczają oraz jak należy o nią dbać. Uczestnicy zajęć przeprowadzą
eksperymenty, które pozwolą im lepiej zrozumieć rozpuszczalność
substancji w wodzie.

POWIETRZE
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jaki jest skład chemiczny powietrza,
jakie są jego właściwości oraz czym jest spalanie. Uczestnicy zamienią się
w cząsteczki tworzące nasze życiodajne gazy oraz będą wykonywać proste
doświadczenia.

CIAŁO CZŁOWIEKA
Na warsztatach uczestnicy przekonają się, że nasz organizm to swego rodzaju
maszyna, o wiele bardziej skomplikowana i doskonała niż wszystko co
kiedykolwiek zostało wymyślone przez ludzi. Mali naukowcy sprawdzą
jak działają najważniejsze organy człowieka oraz dowiedzą się jak dbać
o zdrowie.

MIKROBIOLOGIA
Na warsztatach dowiemy się czym są mikroorganizmy i jakie ich rodzaje
występują w przyrodzie oraz czym się od siebie różnią. Dzięki rozmaitym
doświadczeniom sprawdzimy dlaczego wirusy boją się mydła, w jaki sposób
roznoszą się choroby i dlaczego drożdże są wykorzystywane w kuchni.

Warsztaty uświadomią nam, że chemia niekoniecznie musi być nudna
i kojarzyć się ze skomplikowanymi reakcjami chemicznymi! Celem zajęć jest
połączenie teorii z praktyką i zaprezentowanie chemii jako interesującej
dziedziny nauki, mającej wpływ na nasze życie codzienne. Na zajęciach
wykonamy wiele ciekawych doświadczeń, m.in.: jak samemu stworzyć piłki
kauczukowe, jak zmienić bezbarwną ciecz w kolorowy eliksir czy też jak
zrobić chemicznego kameleona!

TAJNIKI ELEKTRONIKI
propozycja dla klas 4-6

Na zajęciach poświęconych elektronice i elektryczności zamienimy się
w młodych inżynierów. Poznamy źródła energii - odnawialne oraz nieodnawialne,
dowiemy się jak to się dzieje, że prąd może płynąć i jakie materiały mu to
umożliwiają. Zbudujemy własne obwody elektryczne oraz ogniwa chemiczne
z wykorzystaniem zestawów kreatywnych.

Centrum Nauki Experymentarium
Arena Laser Games
Manufaktura, Rynek I piętro
ul. Drewnowska 58
91-002 Łódź

Rezerwacje
tel. 42 633 52 62
rezerwacje@experymentarium.pl

Godziny otwarcia

ZMYSŁY

poniedziałek-sobota: 10.00-22.00
niedziela: 10.00-21.00

propozycja dla klas 4-6

Na zajęciach zajmiemy się zmysłami człowieka. Poznamy zasady ich działania,
sprawdzimy czy można dobrze funkcjonować z jednym okiem oraz dowiemy
się jaką rolę odgrywa zmysł węchu w ocenie spożywanych produktów.

CIŚNIENIE

ul. Drewnowska

propozycja dla klas 7-8

Na warsztatach poznamy różne rodzaje ciśnienia i zastanowimy się jaką rolę
odgrywa ono w naszym życiu. Wykonamy doświadczenia, które w prosty
sposób wytłumaczą zasady działania ciśnienia w przyrodzie, m.in.
zbudujemy własne "Nurki Kartezjusza".

TAJEMNICE WODY
propozycja dla klas 7-8

Podczas zajęć zapoznamy się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi
wody. Dowiemy się jakie zanieczyszczenia są w wodzie z kranu oraz jak
działają oczyszczalnie ścieków. Wykonamy także doświadczenia, które
pomogą nam lepiej zrozumieć właściwości wody.

I PIĘTRO
QULINARIUM

FIZYKA - MECHANIKA

ul. Zachodnia

NAUKOWY MISZ-MASZ

ŚWIAT MAGNESÓW

SZALONA CHEMIA

KONTAKT

propozycja dla klas 7-8

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z trzema prawami dynamiki Newtona.
Na ich podstawie wykonają zróżnicowane doświadczenia, które poruszą
zagadnienia związane z kinematyką i analizą ruchu ciał w świecie
rzeczywistym. Wspólnie dowiemy się np.: jak podnieść pełną butelkę bez
jej dotykania, jak działa opór powietrza oraz zaobserwujemy jakie siły
działają na rakietę podczas jej startu.

www.experymentarium.pl
www.arena-lasery.pl

MAPA

ZAGADKOWE POLIMERY

Zajęcia w prosty sposób wytłumaczą dzieciom czym jest powietrze oraz
jakie ma właściwości. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak mieszkańcy
Ziemi przyczyniają się do zanieczyszczania atmosfery oraz dlaczego czyste
powietrze jest ważne dla zdrowia każdego z nas.

WARSZTATY
DLA KLAS 4-8

