
      

 

OFERTA: MIKOŁAJ 

Jest nam miło zaprezentować Państwu specjalną ofertę świątecznych eksperymentów dla dzieci.   

Na co dzień Junior Odkrywca organizuje zajęcia promujące nauki ścisłe dla dzieci w przedziale wiekowym  

5-12 lat. Przez wesołą zabawę w eksperymentowanie, z użyciem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego, 

w przystępny sposób tłumaczymy zjawiska przyrodnicze. Pokazujemy jak kolorowa i nieprzewidywalna 

może być chemia, jak ciekawa jest biologia, jak wiele zastosowań w otaczającym nas świecie ma fizyka.  

 

 

 

W ten szczególny Mikołajkowy i Świąteczny czas oferujemy wyjątkowe, kreatywne zabawy naukowe 

i spektakularne doświadczenia związane z zimą i lodem. Zapraszając dzieci do krainy zimowych 

eksperymentów proponujemy im rozrywkę na najwyższym poziomie. Nasza oferta dotyczy zarówno dużych 

imprez firmowych - Mikołajki, Choinki, jak i kameralnych świątecznych spotkań działowych. 

 

 



Co proponujemy? 

1. Zabawy z suchym lodem - to niezwykle widowiskowe i cieszące się ogromnym zadowoleniem 

wśród dzieci eksperymenty. Wykonujemy kolorowe świece dymne w cylindrach, przelewamy 

snującą się parę do kolb i zlewek. Bawimy się w produkcję specjalnych dymiących baniek, 

pompowanych dwutlenkiem węgla. 

2. Zimowy ogród. Używając specjalnych soli chemicznych zakładamy kryształowe ogrody w 

probówkach ze szkłem wodnym. Dzieci obserwują szybki wzrost kryształów. Najpiękniejsze z 

kryształów oglądamy pod mikroskopami. 

3. Niezwykły ciepły lód. Pokazujemy dzieciom, że nie każdy lód musi być zimny. Każdy z 

ochotników może wykonać doświadczenie polegające na szybkiej krystalizacji ciepłego octanu 

sodowego. Przez dotknięcie szklaną bagietką  ciepłej i płynnej substancji, jak za sprawą 

magicznej różdżki staje się ona kryształowym lodem. 

4. Chemiczne rysunki Świąteczne. Wytłumaczymy co to są atramenty sympatyczne i do czego się 

ich używa. Na specjalnej bibule chemicznej, używając niewidzialnego atramentu dzieci tworzą 

swoje świąteczne rysunki. Następnie wywołujemy je w chemiczny sposób. 

 

Do naszej oferty możemy dołączyć również specjalny pokaz chemiczny. Wszystkich którzy zmarzną 

podczas naszych niezwykle zimowych eksperymentów możemy zaprosić na „lot balonem”: „Wycieczka do 

ciepłych krajów”. Pokaz trwa około 20 - 30 minut i angażuje ochotników z publiczności. Wykonamy między 

innymi: 

1. Samopompujące się balony. Bez płuc i specjalnych pompek nadmuchamy nie jeden balon. 

2. Pastę dla słonia. To wesołe doświadczenie bawi każdego niezależnie od wieku. Polega ono  na 

spektakularnej  produkcji gęstej i kolorowej piany, która zdaje się bez końca wydobywać z 

naczynia laboratoryjnego. 

3. Chemiczny kameleon, a więc niespodziewana zmiana barwy z użyciem bezpiecznych związków 

chemicznych.  Ten eksperyment pokazuje wszystkim Jak bardzo kolorowa i zaskakująca może 



być chemia. Jak za sprawą magii możemy sprawić aby kolor czarny zamienił się w żółty, a kolba 

wypełniona różowym płynem sama z siebie zmieniała kolory na zielony czy pomarańcz. Jak by 

tego było mało zdradzimy sekret  jak w prosty  i bezpieczny sposób można podobnie pobawić się 

kolorami w domowym laboratorium. 

4. Gejzer  (błyskawiczna produkcja pary wodnej). Do dużej kolby coś tam wlejemy, coś tam 

dosypiemy i … wywołamy gejzer, który niespodziewanie wybuchnie wysokim słupem gęstej i 

szarej pary wodnej. 

5. Wulkan. Do przygotowanej wcześniej makiety wulkanu  dodajemy specjalną mieszankę 

chemiczną i wybuch  wulkanu gotowy. 

6. Samozapłon. Bez źródła ognia możemy wzniecić płomień. 

Cena już od 550 PLN za 1h. Zadzwoń i ustal szczegóły. 

Każdą konkretną ofertę tworzymy indywidualnie i z dużym zaangażowaniem, dostosujemy się 

zatem do Państwa potrzeb. 

 

Dane kontaktowe: 

Jakub Podlaski  
Event Manager 
tel. 601-694-194 
biuro@juniorodkrywca.pl 
 
Junior Odkrywca  
ul. Warszawska 31B 
96-500 Sochaczew 
www.juniorodkrywca.pl  
www.facebook.com/juniorodkrywca 
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