
Relacja z wycieczki do 
Parku Nauki Torus –

8.11.2022
klasa VII 

Szkoła Podstawowa TWP 
w Ciechanowie



Zapraszam do oglądania 

Na poszczególnych slajdach zobaczycie, co robiliśmy 
w Parku Nauki Torus .

A po drodze …



Wieża ciśnień 

W tym eksperymencie , po 
uruchomieniu stanowiska przyjrzysz 
się, jak woda zalewa wszystkie 
piętra fontanny. 
Po włączeniu kolejnych stanowisk 
zasilanych wodą , a tym samym 
zmniejszeniu ciśnienia w układzie , 
górne piętra fontanny przestają 
działać. 
Gdy uruchomisz pompę 
napełniającą wieżę ciśnień,  
spowodujesz wzrost ciśnienia i tym 
samym przywrócisz działanie 
górnych pięter fontanny . 



Krajobraz zamkowy 

Stań przy skrzyni , własnoręcznie 
kształtuj rzeźbę terenu i w czasie 
realnym obserwuj zmianę obrazu 
mapy.

Rozsypując piasek symulujesz opady . 
Jeśli umieścisz rękę minimum metr 
nad powierzchnią piasku, czujnik 
odległości zinterpretuje to jako 
chmurę . 



Połóż na  białym 
tle klocki o  
numerach od 1-10 
o różnych 
kolorach, gdy 
ustawisz już klocki, 
zacznie grać 
muzyka.

„ Latający dywan „ 

By mechanizm zaczął 
działać: usiądź  na 
dywanie, następnie kliknij 
duży czarny przycisk, który 
podniesie dywan lekko 
nad poziom powierzchni. 
Odpychaj  się rękami od 
podłoża, a dywan zacznie 
się poruszać .



Siłowanie na koła 

Zadanie Twoje polega na tym , 
żebyś obracał osiami tak, aby 
uderzyć w gong odpowiadający 
kolorem Twojego stanowiska .

Ten eksperyment można wykonać 
w parze . Wtedy, ze względu na 
użycie kół zębatych różnej 
wielkości, jedna osoba  będzie 
miała ułatwienie, a druga osoba 
utrudnione zadanie . 



Magiczna kula 

Połóż dłoń na kuli,  trzymaj ją 
przez cały czas, a drugą ręką 
chwyć  za świetlówkę . 

Po przyłożeniu świetlówki 
jednym końcem do kuli możesz 
zobaczyć jak świeci się miejsce , 
w którym jest uziemienie (czyli 
miejsce trzymane ręką ) .

Gdy dotkniesz kulę drugą ręką , 
świetlówka przestanie się 
świecić. 



Magnetyczny most 

Eksperyment ten pozwala na 
obrazowanie linii pola 
magnetycznego 
powstającego pomiędzy 
dwoma silnymi magnesami 
ustawionymi w pewnej 
odległości od siebie .
Zbliż metale do magnesów, 
obserwuj jak będą się do 
siebie przyczepiać, dzięki 
temu możesz  zbudować 
most .



Inne ciekawe eksperymenty  

Podejdź  do ekranu ,
dotknij  obraz wyświetlacza na mgle ,
poczekaj aż wyświetli  się ikona, graj i poznawaj 

Ciechanów! 

Stań  na zielonym tle,  korzystając z akcesoriów zrób 
sobie zdjęcie , a następnie masz  możliwość wysłania 
go sobie na mail.

Kodowanie alfabetem Morsa. 



Twierdzenie Pitagorasa 

Doświadczenie polega na 
przesuwaniu kwadratów i trójkątów 
w taki sposób, aby wyjaśnić 
twierdzenie . 

Można to łatwo udowodnić 
w sposób geometryczny , rysując 
przy każdym boku kwadrat 
o długości boku równemu długości 
danego boku trójkąta. 



„ Lewitująca piłka „
Włącz dmuchawę , weź ją do 

rąk . Umieść piłkę w pionowym 
strumieniu powietrza, a 
następnie wprowadź ją do kosza, 
manipuluj przy tym dmuchawą.  

„ Pojedynek mózgów „ 
W tej grze poruszysz piłką  przy 
użyciu fal mózgowych.
Zadanie możesz wykonać w grupie. 
Usiądźcie  ,załóżcie opaski, 
odprężcie  się i skupcie uwagę ,
a potem  patrzcie, jak piłka się 
porusza .



Zbuduj most 

• To zadanie dla pary . Stańcie na przeciwległych 
końcach rzeki , każdy przy swoim stanowisku . 
Z dostępnych klocków zbudujcie stabilny most , 
łączący obie części blatu. Pamiętajcie, że klocki 
możecie tylko ustawiać jedne na drugie, nie wolno 
ich wiązać czy sklejać. Stawiając jedno na drugim 
wykorzystacie znaczenie środka ciężkości całej 
konstrukcji . Wygra ta osoba , która pierwsza 
stworzy konstrukcję łącząca oba brzegi rzeki. 



Po wejściu do pokoju 
Amesa, możesz 
przemieszczać się 
i obserwować efekt na 
ekranie.
W pokoju Amesa, dzięki 
specyficznemu 
układowi ścian, 
powstaje złudzenie 
optyczne . Z zewnątrz 
pomieszczenie wygląda 
jak „normalny” 
prostokątny pokój , ale 
w rzeczywistości ma 
kształt trapezu.



Dziękujemy 

Łucja Kołodziej, Gabriel Uliczny

uczniowie kl. VII SP TWP w Ciechanowie

Opisy i wyjaśnienia sporządzono na podstawie instrukcji znajdujących się 
przy poszczególnych stanowiskach w Parku Nauki Torus. 


