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Wydarzenie archiwalne

Centrum Nauki Experyment

22 kwietnia to data wyjątkowa, bowiem tego dnia obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji na wystawach Centrum
Nauki Experyment, w godzinach 10:00-14:00 staną stoiska
edukacyjne, przy których wykwalifikowani edukatorzy CNE oraz WWF
przeprowadzą z dziećmi ćwiczenia, mające na celu określenie ich
śladu ekologicznego, a także wspólnie zastanowią się, jak go
zminimalizować.
Grupy odwiedzające Experyment będą mogły wziąć także udział w prelekcji edukacyjnej na naszej scenie
przeprowadzona przez przedstawicieli WWF – o godzinie 11:00 i 13:00.

Bezsprzecznym jest, że nasz dom znajduje się w tarapatach – nadmierne spalanie paliw kopalnych, góry
plastikowych odpadów oraz spadek bioróżnorodności są niestety niechlubnym dziełem człowieka. Coraz
mocniej odczuwamy również skutki zmian klimatu – towarzyszące im susze, gwałtowne ulewy oraz uciążliwe fale
upałów będą kształtować rzeczywistość kolejnych pokoleń i to właśnie one najboleśniej odczują skutki
hiperkonsumpcji 20. wieku. Rzetelna edukacja jest nieodłącznym elementem budowania świadomego
społeczeństwa, które, dzięki zrozumieniu złożonych zjawisk kształtujących klimat, może stać się głosem realnej
zmiany. Następne pokolenia niedługo wejdą na rynek pracy, zdobędą prawa wyborcze oraz zaczną głosować
swoim portfelem, wybierając usługi lub produkty mniej obciążające klimat. Odpowiednia i kompleksowa edukacja
może sprawić, że młode pokolenie zacznie otwarcie wymagać wprowadzenia rozwiązań proklimatycznych do
programów wyborczych.
Właśnie dlatego, wraz z przedstawicielami Błękitnego Patrolu WWF, pragniemy mocno zaakcentować
konieczność otoczenia opieką naszego najbliższego ekosystemu – Morza Bałtyckiego. Dzięki ekologicznej
zagadce uczniowie utrwalą swoją wiedzę o sieciach troficznych w morzu oraz przekonają się, dlaczego w ich
kontekście zanieczyszczenie zbiorników wodnych mikroplastikiem to poważny problem. Porozmawiamy o
gatunkach zagrożonych, sprawdzimy, co się dzieje z mieszkańcami mórz i oceanów w zakwaszonej wodzie oraz
pokażemy, w jaki sposób każdy z nas może – poprzez projekty nauki obywatelskiej – przyczynić się do
oczyszczenia polskich plaż z plastikowych odpadów. Na gości będą czekać również makiety 2D fok bałtyckich,
makieta 3D morświna, tablice informacyjne, puzzle edukacyjne, błękitne poradniki oraz inne gadżety
przygotowane przez WWF.

Program Międzynarodowego Dnia Ziemi w Experymencie
10:00 – 14:00 | Wystawy CNE | Stoisko edukacyjne Błękitnego Patrolu WWF
Błękitny Patrol – kim jesteśmy?
Ssaki morskie w Morzu Bałtyckim i na naszych plażach
Czynna ochrona ptaków morskich i ich lęgów
Zagrożenia dla ptaków i ssaków morskich
Co zrobić, gdy spotkasz fokę na plaży?
10: 00 – 14:00 | Wystawy CNE | Stoisko edukacyjne Experymentu
Wykrywanie bisfenoli w paragonach
Dlaczego plastik szkodzi nie tylko zwierzętom, lecz również ludziom?
Ilu Ziemi potrzebujesz, by przetrwać? Oblicz swój ślad ekologiczny!
Morska sieć troficzna – jak plastik wraca do nas w jedzeniu?
Plastik plastikowi nierówny – na co zwracać uwagę podczas użytkowania przedmiotów wykonanych z plastiku?
Nie tylko butelki – czym są sieci widmo oraz dlaczego to właśnie one są najczęściej spotykanym odpadem w
morzu?
11:00 i 13:00 | Scena CNE | Prezentacja edukacyjna Błękitnego Patrolu WWF
Czym zajmuje się Błękitny Patrol?
Jaki są gatunki fok w Bałtyku?
Czy mamy w Bałtyku delfiny?
Dlaczego foki wychodzą na plażę i co zrobić, gdy spotkasz fokę na plaży?
Jak wygląda zdrowa foka, a jak taka, która potrzebuje pomocy?
Termin: 22 kwietnia 2022 | godz. 10:00-14:00
Wstęp w ramach biletu na wystawy CNE.
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