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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4  
w Tarnowie 

Adres Os. Legionów H. Dąbrowskiego  16 
 
 
 

   Warsztaty kulinarne 
 
 

Godz.  17.00 – 21.00  
Pawilon C, I piętro 
Hasło: Nauka jest zbiorem  wypróbowanych  przepisów -  9 produktów rozwijających pracę mózgu   
 

 Pokazy ratownicze 
 
Godz.  17.00 – 21.00  
Sztuczne rany, bandażowanie, symulacja wypadku drogowego 
Pokazy  Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz symulacja wypadku drogowego. Pokaz przeprowadzony 
przez wykwalifikowanych ratowników medycznych 
 

     Chemia  
 
Pokazy, doświadczenia - pawilon A, parter, sala 15 

Godz.  17.00 – 21.00 

 odbijanie baniek mydlanych za pomocą rakietek pimpongowych,  

 koncentryczne kopuły- bańka w bańce, 

 chemiczne jo-jo. 

 

     Geografia  
 

Warsztaty, pokazy/ wykład, konkursy/quizy, gry/zabawy prezentacja ), malowanie odlewów 
gipsowych - pawilon A, parter, sala 12 
Godz.  17.00 – 21.00 

 Poznanie fauny i flory Afryki.  

 Kultura i tradycje Czarnego Lądu 
 

     Sport  
 

Gry, zabawy, Hala gimnastyczna 
Godz.  17.00 - 21.00 
Sprawnościowy tor przeszkód dla najmłodszych - Nocny Bieg naukowców 



 

     Nauki humanistyczne i społeczne  
 

Wykład, konkursy/quizy - korytarz główny  /akwarium/parter 

Godz.  17.00 - 21.00 

Tytuł: Kącik literacki 

 Czytanie bajek, fragmentów utworów H. Sienkiewicz, W. Szymborskiej,  W. Reymonta, i.in.  

 Wystawa książek z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej.  

 
Hasło: Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. 
Warsztaty, gry, zabawy, prezentacje – pawilon A, sala 14 
Godz.: 17.00 - 21.00 
 
Tytuł: Bawarskie inspiracje 

 Zamki Bawarii w puzzlach 

 Baśniowy Świat Braci Grimm 

 Deser Szwarcwaldzki w pięć minut 
 

    Fizyka  
 
Pokazy, doświadczenia - pawilon A, sala 15 

Godz.  17.00 - 20.00 

 
HASŁO:  Żeby coś się stało możliwe trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwym…„  

 Magiczny długopis” - zaczarowany długopis 3D w magiczny sposób zmienia rysowanie w druk 3D, 
Twoja wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem :) 

 
Tytuł: Lewitująca folia i lewitująca piłka  

 Lewitująca folia - wytworzenie dwutlenku węgla i zastosowanie go w pokazie do unoszenia folii 

aluminiowej w szklanym zbiorniku  

 Lewitująca piłka – doświadczenie polegające na wykorzystaniu ruchu powietrza i energii 

kinetycznej 

 

  Biologia 
 

Gry i zabawy – sala gimnastyki korekcyjnej /hala/ 1 piętro  

Godz.  17.00 - 21.00 

Hasło: „Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.” 

 Gry i zabawy dotyczące ludzkiego ciała, testy sprawnościowe, nauka prawidłowej postawy oraz chodu 

 
Hasło: Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. 
Warsztaty, pokazy/demonstracje/eksperymenty - pawilon A, parter, sala 13 

Godz.  17.00 - 21.00 

 

Tytuł: Doświadczenia przyrodnicze 

 Tańczące rodzynki 

 Obserwacje mikroskopowe 

 Odczyny substancji 
 

 Nauki humanistyczne i społeczne 
 
Prezentacje multimedialne - sala 12, I piętro  
Godz.  17.00 - 21.00 

 Co dzieje się w naszym mózgu gdy śpimy?  

 Czy można polepszyć pamięć i jak to zrobić? 

 Czy język ciała kształtuje naszą osobowość?  

 Wizerunek mężczyzn w mediach. 



Warsztaty psychologiczne  - sala 12, I piętro  
Godz.  17.00 - 21.00 

Testy i zabawy „Poznaj siebie". 
 

 Sztuka 
 
Warsztaty, pokazy, demonstracje - budynek A, parter, sala nr 11 

Godz.  17.00 – 21.00  

 
Tytuł i opis: Jak zrobić cos z niczego..." wykonujemy zabawki z recyklingu 
Tworzenie przedmiotów pochodzących z materiałów wtórnych tj. plastik,  papier, metal itp. Nauka łączenia 
tych przedmiotów w całość. Uwrażliwienie na potrzeby segregacji odpadów. Rozwijanie kreatywności u 
młodych ludzi. 
 
Tytuł i opis: Papier - wynalazek, który zmienił świat 

 Papier dawniej i dziś- prezentacja multimedialna - definicja papieru, krótka historia papieru, 
współczesna produkcja papieru, zwyczajowy podział papieru i jego zastosowanie. Papier kwaśny i 
papier bezkwasowy- przyczyny degradacji papieru, „chora książka” – starzenie się papieru- pokaz, 
prezentacja. 

 Specjalistyczne wyroby papierowe - pokaz, prezentacja (papier japoński, papierek lakmusowy, 
papier milimetrowy, papier papierosowy, papier do pieczenia, papier rysunkowy, papier ścierny, 
papier termiczny, papier toaletowy i in. ) 

 Książka współczesna (e- booki) i starodruki – wystawa z wykorzystaniem zasobów biblioteki 
szkolnej. 

 Warsztaty czerpania papieru połączone z warsztatami plastycznymi (papier biały, kolorowy, 
pachnący itp.) 

 

 
 

 

SPONSOREM 

MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE  JEST  

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  

 
 
PARTNEREM 
MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE JEST 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  S.A. 
 

 

KOORDYNATOREM  PROJEKTU  

JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

 


