Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa

Tlačová správa
VEDET – SKOK DO VEDY

01. 06. 2015 Nitra
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizujú vysokoškolskí pedagógovia VEDET
- Vedecký deň detí. Je určený pre deti z materských škôl Nitrianskeho okresu a ako
hovorí samotný podtitul ide o akciu, vďaka ktorej urobia malí škôlkari svoj prvý skok
do vedy. Deti sa na pár hodín stanú vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie,
biológie, geografie ale aj ekológie či gemológie. VEDET sa uskutoční 4. júna 2015
v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v čase od
9: 00 do 12:30 hod.
Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet,
chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje. Je potrebné, tieto deti dostatočne zaujať a umožniť
im objaviť čaro prírodných vied, aby nestratili záujem o prírodné vedy v neskoršom období.
V snahe podporiť objavovanie a bádanie u týchto detí a priblížiť prírodné vedy cez experimenty
sme sa rozhodli na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC
AKO UČENIE pripraviť pre deti z materských škôl vedecký deň detí VEDET s názvom Skok do
vedy, ktorým chceme deťom priblížiť prírodné vedy a vedu ako takú.
Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied UKF si pre deti pripravili zaujímavé
ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku.

Jednotlivé stanoviská:
1.

Postav svoj dom

11. Mosty

2.

Schovali sa

12. Lopty

3.

Matematické pexeso

13. Bubliny

4.

Usilovné včielky

14. Popoluška

5.

Poklady Zeme

15. Poslušná loptička

6.

Mapa a jej záhady

16. Vznášanie

7.

Živé kresby

17. Zaujímavý svet

8.

Preteky robotov

18. Ťažisko

9.

Svet mikroorganizmov

19. Nitkový telefón

10. Zvuk, hluk alebo zábava

Kontakt:
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20. Padanie papiera

tel. č.: 0944 316 700
tel. č.: 0911 227 178
Mail: info@vauoz.com, www.vauoz.com

