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Obozy letnie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
 

TERMINY: 
 
Rok 2019: 
1 tura: 2, 3, 4. 07. 2019 
2 tura: 9, 10, 11. 07. 2019 
3 tura: 23, 24, 25. 07. 2019 
 
Rok 2020: 
1 tura: 7, 8, 9. 07. 2020 
2 tura: 14, 15, 16. 07. 2020 
3 tura: 21, 22, 23. 07. 2020 
 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ: 
 

Dzień 
tygodnia 

Godziny 
Liczba 
godzin 

lekcyjnych 
Grupa A Grupa B 

 Blok zajęć 

Wtorek 

9:30 - 11:45 3 Laboratorium biologiczne Pracownia fizyczna 

12:15 - 14:30 3 Pracownia fizyczna Laboratorium biologiczne 

Środa 

9:30 - 11:45 3 Laboratorium chemiczne Pracownia geograficzna 

12:15 - 14:30 3 Pracownia geograficzna Laboratorium chemiczne  

Czwartek 

9:30 - 11:45 3 Pracownia wynalazków 
Ścieżka  edukacyjna  

„O obrotach” 

12:15 - 14:30 3 
Ścieżka  edukacyjna  

„O obrotach” 
Pracownia wynalazków 

Suma 
godzin 

 18 
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POGRAM ZAJĘĆ 

 

1. Właściwości białek i aminokwasów 

Laboratorium biologiczne 

  

Białka występują we wszystkich żywych organizmach. To wielkocząsteczkowe biopolimery, 

zbudowane z reszt aminokwasów, połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Istnieje około 

20 aminokwasów, wchodzących w skład organizmów żywych, a ośmiu z nich, zwanych 

niezbędnymi lub egzogennymi (lizyna, leucyna, izoleucyna, metionina, fenyloalanina, treonina, 

tryptofan, walina), organizm ludzki nie potrafi wytwarzać i muszą one być wprowadzone  

z zewnątrz w pokarmach. Aminokwasy, połączone wiązaniami peptydowymi, tworzą 

oligopeptydy, polipeptydy oraz białka. Uczestnicy zajęć przeprowadzą specyficzne reakcje 

barwne, które mogą służyć do ich wykrywania i oznaczania. Sprawdzą rozpuszczalność 

wybranych białek w wodzie i innych roztworach. Odkryją zdolność białek do renaturacji,  

a ponadto przetestują czynniki wywołujące nieodwracalną denaturację, która czyni białko 

nieaktywnym biologicznie.  

Cel główny:  

Uczestnik zna właściwości wybranych aminokwasów i białek różnego pochodzenia.  

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- określa problem badawczy, formułuje hipotezę, przeprowadza oraz dokumentuje 

doświadczenie na obecność  wybranych aminokwasów, białek w próbie, formułuje 

wnioski, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, 

- analizuje budowę aminokwasów i  białek, przewiduje właściwości fizyczne białek, 

- przedstawia biologiczną rolę białek, 

- charakteryzuje wybrane grupy białek, 

- potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania, zna zapotrzebowanie swojego organizmu  

na białko. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

metoda naukowa (eksperyment) 

obserwacja 

praca w grupach 

Środki dydaktyczne: karty pracy, sprzęt laboratoryjny (pipety, probówki, mieszadła, wagi itd.), 

odczynniki. 
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2. Pod napięciem! 

Pracownia fizyczna 

 

Czy  eksperymentowanie  można  zaprząc  do  zabawy?  Oczywiście!   Podczas  zajęć  w  

pracowni fizycznej uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w grze strategicznej, a jej 

celem będzie zaprojektowanie jak najbardziej wydajnej sieci elektrowni ekologicznych. 

Mechanika większości gier strategicznych i ekonomicznych wymaga od  uczestnika  stworzenia  

najbardziej  optymalnego  planu rozgrywki, a następnie jego wdrożenia, obserwacji 

efektywności, końcowej analizy i wyciągnięcia wniosków. Taki  sposób  postępowania  

znakomicie  wpisuje  się  w  metodologię  prowadzenia eksperymentu naukowego. W naszej 

grze jej uczniowie zmierzą się z dwoma głównymi problemami. Pierwszy z nich będzie związany 

ze znalezieniem eksperymentalnych metod wyznaczenia parametrów, charakteryzujących różne 

rodzaje ekologicznych elektrowni. Drugą częścią gry będzie zoptymalizowanie rozkładu tych 

elektrowni na zadanym obszarze o zróżnicowanej charakterystyce.  

Cel główny: 

Uczestnik zna eksperymentalne metody wyznaczenia parametrów, charakteryzujących różne 

rodzaje ekologicznych elektrowni. 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- określa problem badawczy, formułuje hipotezy dotyczące oczekiwanego rezultatu 

prowadzonego doświadczenia, planuje, przeprowadza oraz dokumentuje doświadczenia, 

- buduje układ pomiarowy potrzebny do zbadania interesującego zjawiska, 

- wykonuje serię pomiarów badanej wielkości fizycznej i oblicza ich średnią wartość, 

- stosuje metody matematyczne do analizy danych pomiarowych (uzasadnia sens 

wyznaczania wartości średniej, przeprowadza analizę niepewności pomiarowej), 

- wyciąga wnioski i potrafi skonfrontować rezultaty doświadczeń ze swoimi hipotezami. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

metoda naukowa (eksperyment) 

obserwacja 

praca w grupach 

grywalizacja 

Środki dydaktyczne: karty pracy, sprzęt laboratoryjny (specjalistyczne zestawy pomocy 

edukacyjnych). 
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3. Reakcje strąceniowe  

Laboratorium chemiczne 

 

Strącanie, precypitacja, wytrącanie… to pojęcia, które dla chemika są powszednie. Co one 

oznaczają? Jaki proces się za nimi kryje? W trakcie zajęć ich uczestnicy będą doskonalić swoje 

dotychczasowe umiejętności oraz rozwijać pasję z zakresu chemii.  Wybiorą  się w podróż po 

„świecie kolorowych osadów”. Każdy uczestnik przeprowadzi szereg reakcji chemicznych, w 

wyniku których powstaną przepiękne, barwne substancje. Uczestnicy poznają ich skład, 

właściwości oraz zastosowania w różnych dziedzinach życia.  

Cel główny: 

Uczestnik zna wybrane reakcje strąceniowe służące otrzymywaniu wodorotlenków i soli trudno 

rozpuszczalnych w wodzie. 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- określa problem badawczy, formułuje hipotezy dotyczące oczekiwanego rezultatu 

prowadzonych doświadczeń, planuje, przeprowadza oraz dokumentuje doświadczenia, 

- planuje i przeprowadza szereg reakcji służących otrzymywaniu wodorotlenków i soli 

trudno rozpuszczalnych w wodzie, 

- opisuje eksperymenty chemiczne – zapisuje reakcje, wyciąga wnioski i potrafi 

skonfrontować rezultaty doświadczeń ze swoimi hipotezami. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

metoda naukowa (eksperyment) 

obserwacja 

praca z tablicami chemicznymi 

praca samodzielna i w grupach 

Środki dydaktyczne: karty pracy, sprzęt laboratoryjny (pipety, probówki, zlewki, kolby itd.), 

odczynniki, tablice chemiczne. 
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4. Orientuj się 

Pracownia geograficzna 

 

Mogą być turystyczne, przeglądowe, polityczne, geologiczne, hipsometryczne. Zazwyczaj 

prezentują uogólniony obraz fragmentu powierzchni Ziemi. Tworzy się je też dla Księżyca, Marsa 

i innych ciał niebieskich. Każda posiada swoją legendę. Tworzone są w ściśle określonej skali. 

Pełne są różnego rodzaju znaków, linii, kropek i kartogramów. O czym mowa? O mapach! 

Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się umiejętnościami czytania i orientowania 

mapy, stworzą też własną mapę, posługując się specjalnie przygotowaną w tym celu makietą 

miasta i jego okolic.  

 

 

Cel główny: 

Uczestnik tworzy własną mapę w oparciu o posiadaną i zdobywaną wiedzę i umiejętności.  

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- zna podstawowe podziały i rodzaje map, potrafi odczytywać i interpretować skalę mapy, 

umie czytać legendę mapy, 

- potrafi zorientować mapę w terenie i poruszać się na azymut, wie na czym polega 

kartowanie, 

- rozwija dociekliwość poznawczą. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

ćwiczenia z gotowymi mapami różnych typów 

metoda projektu (tworzenie własnej mapy) 

majsterkowanie 

praca w grupie  

Środki dydaktyczne: mapy, atlasy, kompasy, makieta miasta. 
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5. Zostań wynalazcą 

Pracownia wynalazków 

 

Za najbardziej genialnego wynalazcę wszech czasów uważny jest Leonardo da Vinci, człowiek 

wielu talentów. Leonardo został zapamiętany m.in. jako autor takich projektów jak maszyny 

latające, roboty, konstrukcje napędzane wodą, katapulty, maszyny oblężnicze. Wszystkie te 

wynalazki powstały właśnie w głowie autora słynnej „Mona Lisy”. Niestety sam nie zostawił zbyt 

wielu dokładnych opisów, przydatnych przyszłym wykonawcom jego pomysłów. Wykorzystanie 

pomysłów Leonarda i stworzenie inspirowanych nimi wynalazków będzie zadaniem uczestników 

zajęć. Do wykonania maszyn wykorzystacie twardą tekturę, klej, metalowe ćwieki, drut, diody  

i baterie. Jeżeli zastosujecie ruchome połączenia i skojarzycie jeden płaski element z jednym lub 

większą ilością wyciętych z tektury figur, stworzycie tzw. łańcuch kinetyczny. Ruch początkowy 

jednego z elementów łańcucha zostanie zamieniony na pożądany przez nas ruch, taki jak np. 

machanie ręką, otwieranie paszczy, czy ruch kół. Technika ta umożliwi Wam stworzenie różnych 

kombinacji i projektów, które będą uczyły i inspirowały.  

Cel główny: 

Uczestnik rozwija kreatywność i twórcze myślenie. 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- poznaje działanie obwodu elektrycznego, 

- buduje obwód elektryczny z włącznikiem i diodami, 

- projektuje prosty łańcuch kinetyczny do zamiany ruchu początkowego na ruch 

projektowanej postaci,  

- stosuje różne techniki plastyczne,  

- rozwija swoją wrażliwość estetyczną oraz zdolności twórcze, 

- ćwiczy sprawność manualną. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

metoda projektu (tworzenie własnego wynalazku) 

majsterkowanie 

praca w grupie 

Środki dydaktyczne: przykładowe projekty, twarda tektura, klej, metalowe ćwieki, drut, diody, 

baterie, nożyczki, pisaki, kartki, ołówki, linijki itp. 
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6. Ścieżka  edukacyjna „O obrotach”  

Grywalizacja 
 

Zwiedzanie ze ścieżką edukacyjną "O obrotach" rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień 

związanych z tematyką wystawy. Uczestnicy zajęć zapoznają się metodami odkrywania 

egzoplanet, dowiadują się w jaki sposób ludzie pozyskują informacje z odległych zakątków 

Wszechświata, poznają ciekawostki o Układzie Słonecznym i odkrywają różnicę między brakiem 

grawitacji, a stanem nieważkości. Po prezentacji następuje podział grupy na 2-3 osobowe 

zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć 

wykonując eksperymenty przy określonych stanowiskach wystawy. Po wyznaczonym czasie 

następuje podsumowanie, podczas którego odpowiedzi zespołów są zapisywane i porównywane 

dzięki automatycznemu systemowi rejestracji. Pozostały czas zajęć uczestnicy wykorzystają na 

zapoznanie się z innymi wystawami CNMW.   

Cel główny: 

Uczestnik zna zagadnienia związane w budową Układu Słonecznego oraz metodami 

poszukiwania planet pozasłonecznych. 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

- przy pomocy eksponatów interaktywnej wystawy zdobywa informacje na temat 

poszczególnych planet Układu Słonecznego i metod poszukiwania planet,  

- stosuje zdobywaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, 

- współpracuje z innymi osobami w grupie. 

Metody i formy pracy: 

dyskusja 

burza mózgów 

metoda badawcza (eksperyment) 

praca w grupie 

grywalizacja 

Środki dydaktyczne: eksponaty interaktywnych wystaw, prezentacja multimedialna, karty pracy, 

system automatycznej rejestracji  odpowiedzi. 

 




