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Centrum Chemii w Małej Skali 

Miejsce Odkrywania Talentów MEN 

   ul. Browarna 4, 87-100 Toruo 

   tel. 793-597-492 

   www.centrumchemii.torun.pl 

 

 

    

Nauka, zabawa, doskonałe utrwalenie doświadczeń 

3 dni w Toruniu 

 

Drodzy Nauczyciele!  

Przedstawiamy zupełnie nową, rewelacyjną ofertę powtórzenia i własnoręcznego wykonania 

najważniejszych doświadczeń chemicznych. Intensywne trzy dni z pełnym omówieniem 

eksperymentów. Zapraszamy Was razem z uczniami (klasami) do Torunia na trzy dni. Oferujemy 

do 12 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych, atrakcje wieczorne, wyżywienie i nocleg! 

Zastanawiasz się gdzie zabrać uczniów (szczególnie MATURZYSTÓW lub 3 klasę gimnazjum)  

na wycieczkę klasową? A może warto przeprowadzić z nimi doświadczenia, które są wymagane 

na egzaminie, a nie zawsze możemy je wykonać? Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty. 
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Proponowany program wycieczki: 

 

1 
D

Z
IE

Ń
 

12:00 – 12:30 Przyjazd do Torunia i przejście do Centrum Chemii w Małej Skali 

12:30 – 13:00 Przywitanie w Centrum Chemii w Małej Skali i drobny poczęstunek 

13:00 – 14:30 Zajęcia laboratoryjne  

14:30 – 15:30 Hulaj dusza! Czas na zakup pierników i pamiątek 

15:30 – 17:00 Zajęcia laboratoryjne 

17:00 – 18:00 Smacznie i zdrowo (obiadokolacja) 

18:00 Poker czy oczko? (nocleg – zameldowanie, zakończenie dnia) 

 

 

2 
D

Z
IE

Ń
 

9:00 – 10:00 Kto rano wstaje ten bułkę dostaje! (śniadanie) 

10:00 – 11:00 Atrakcja nr 1 

11:00 – 12:00 Atrakcja nr 2 

12:00 – 13:30 Zajęcia laboratoryjne 

13:30 – 14:30 Cień PRL – niezapomniane jedzenie lat siedemdziesiątych (obiad) 

14:30 – 16:00 Zwiedzanie Starówki Torunia (w formie gry) 

16:00 – 17:00 Taniec z gwiazdami – pokaz efektownych doświadczeń chemicznych 

17:00 – 18:00 Golonka, kurczak w cytrynie i musztardzie (kolacja) 

18:00 Pidżama party… (nocleg , zakończenie dnia) 
 

 

3 
D

Z
IE

Ń
 

9:00 – 10:00 Kto wcześniej wstaje ten… krócej śpi (śniadanie) 

10:00 – 11:30 Zajęcia laboratoryjne 

11:30 – 13:00 Atrakcja nr 3 

13:00 – 15:00 Zajęcia laboratoryjne 

15:00 – 16:00 Skrzydełko czy nóżka? (obiad) 

16:00 Na rozstaju dróg… (zakończenie kursu) 

 

 

według ustaleń z nauczycielem / opiekunem grupy plan może wyglądać inaczej 
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Atrakcje do wyboru spośród: 

 

Centrum Chemii w Małej Skali gwarantuje: 

 Zarezerwowanie trzech atrakcji spośród podanych oraz zwiedzania Starówki  

z przewodnikiem podczas pobytu w Toruniu 

 

 Zarezerwowanie noclegu w hostelu (w przypadku dużej grupy w dwóch miejscach) 

 

 Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w liczbie podanej w ofercie (+/- 1 godzina) 

 

 Odebranie grupy z miejsca dojazdu, przeprowadzanie grupy po Toruniu, pomoc  

we wszystkich kwestiach organizacyjnych 

 

 Wskazanie parkingu odpłatnego, strzeżonego (cena do 80 zł za dobę) dla autokaru  

 – w przypadku przyjazdu autokarem 

 

 Darmowe wyżywienie, uczestnictwo i wejścia do wszystkich atrakcji dla opiekunów  

i dla kierowcy (standardowo w przypadku szkół podstawowych – 1 opiekun na 10 os.  

+ kierownik wycieczki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 1 opiekun na 15 os. + 

kierownik wycieczki) 

 

Planetarium 

Orbitarium 

Geodium 

Muzeum Piernika 

Dom Legend Toruńskich 

Zamek Krzyżacki 

Gry edukacyjne/warsztaty w Muzeum Okręgowym 

Mydło i pachnidło 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

Ogród Zoobotaniczny 

inne (na życzenie organizatora) 
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Centrum Chemii w Małej Skali NIE oferuje: 

 Transportu uczniów (tą kwestią zajmuje się kierownik wycieczki) 

 

 Opiekunów wycieczki (tą kwestię rozwiązują dokumenty szkoły  –  na wycieczce 

kierownikiem jak i opiekunami muszą być pracownicy szkoły bądź osoby z nią związane  – 

np. rodzice uczestników) 

 

 Płatności za parking 

 

Uwagi dodatkowe: 

 Plan przygotowanej dla Państwa i zaakceptowanej przez Nauczyciela wycieczki nie zmieni 

się ilościowo 

 

 Mogą jedynie zmienić się godziny poszczególnych atrakcji  i posiłków. Niezmienną 

pozostaje godzina przyjazdu do i wyjazdu z Torunia (ustalana z organizatorem) 

 

 Jeśli na etapie rezerwowania  zatwierdzonej wycieczki nastąpią jakiekolwiek zmiany  –   

w trybie natychmiastowym zostanie poinformowany organizator 

 

 Rozliczenie finansowe odbywa się zgodnie z podaną w formularzu liczbą uczniów 

 

Tematyka zajęć – szkoła podstawowa (do wyboru): 

Tematyka zajęć dla uczniów klas I-III 

1) Wstęp do chemii w małej skali – jak pracują naukowcy (podstawowe operacje 

laboratoryjne). 

2) Poznać otaczający nas świat – zjawiska przyrodnicze dookoła nas. 

3) Efektowne gazy – składniki powietrza. 

4) Czy woda i powietrze zawsze są czyste? 

 

Tematyka zajęć dla uczniów klas IV-VI 

1. Wstęp do Chemii w Małej Skali – podstawowe operacje laboratoryjne. 

2. W świecie gazów – efektownie i wybuchowo (tlen, wodór, ditlenek węgla). 

3. Rozdzielanie mieszanin – jak sprawnie przeprowadzać doświadczenia? 

4. Rozpuszczanie, topienie, krystalizacja – wstęp do chemii. 

5. Chemia w ochronie środowiska. 

6. Czy wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne? 

7. Efekty specjalne w chemii! 
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Tematyka zajęć – gimnazjum (do wyboru): 

Chemia ogólna i nieorganiczna 

1) Poprawny opis doświadczenia chemicznego (nauka przeprowadzania, projektowania  

i poprawnego opisywania eksperymentów – rozróżnianie obserwacji od wniosków). 

2) Rozdzielanie mieszanin.  

3) Reakcja chemiczna a przemiana fizyczna. 

4) W świecie gazów – efektownie i wybuchowo (tlen, wodór, ditlenek węgla). 

5) Badanie właściwości metali i niemetali. 

6) Reakcje jonowe: dysocjacja elektrolityczna, badanie odczynu roztworów wodnych. 

7) Tlenki – otrzymywanie, określanie charakteru chemicznego, badanie odczynu. 

8) Kwasy a wodorotlenki – otrzymywanie, reakcje zobojętniania, właściwości. 

9) Sole – otrzymywanie, badanie właściwości, wybrane reakcje. 

10) Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych. 

11) Procesy związane z prądem elektrycznym – ogniwa, elektroliza. 

12) Chemia w ochronie środowiska. 

 

Chemia organiczna 

1) Porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. 

2) Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole, kwasy karboksylowe, itp. 

3) Próby charakterystyczne, identyfikacja grup funkcyjnych (próba Tollensa, Trommera, itp.) 

4) Wyższe pochodne węglowodorów – tłuszcze, białka i cukry. 

 

Tematyka zajęć – szkoła ponadgimnazjalna (do wyboru): 

Chemia ogólna i nieorganiczna I 

1) Poprawny opis doświadczenia chemicznego (nauka przeprowadzania, projektowania  

i poprawnego opisywania eksperymentów – rozróżnianie obserwacji od wniosków). 

2) Rozdzielanie mieszanin.  

3) Reakcja chemiczna a przemiana fizyczna. 

4) W świecie gazów – efektownie i wybuchowo (tlen, wodór, ditlenek węgla). 

5) Badanie właściwości metali i niemetali. 

6) Reakcje jonowe: dysocjacja elektrolityczna, badanie odczynu roztworów wodnych, 

reakcje hydrolizy. 

7) Tlenki – otrzymywanie, określanie charakteru chemicznego, badanie odczynu. 

8) Kwasy a wodorotlenki – otrzymywanie, reakcje zobojętniania, właściwości. 

9) Sole – otrzymywanie, badanie właściwości, wybrane reakcje. 

10) Chemia w ochronie środowiska. 

 

Chemia nieorganiczna II i chemia fizyczna 

1) Reakcje zachodzące z wymianą elektronów, utlenianie i redukcja związków manganu, 

chromu, żelaza i miedzi. 

2) Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych. 

3) Amfoteryczność metali i ich związków chemicznych. 

4) Procesy związane z prądem elektrycznym – ogniwa, elektroliza. 
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Kilka słów o kursie: 

Opiekunem merytorycznym zajęć jest  dr  Aleksander Kazubski  –  kierownik Pracowni Dydaktyki 

Chemii UMK, kierownik Centrum Chemii w Małej Skali. Zajęcia prowadzą pracownicy  naukowo-

dydaktyczni Centrum Chemii w  Małej Skali.  Spotkanie w Toruniu to znakomita powtórka przed 

maturą czy egzaminem gimnazjalnym,  nauka projektowania eksperymentów chemicznych  

i doskonała wycieczka.  

Jest kilka płaszczyzn, które staramy się spełnić. Do najważniejszych należą:  

 nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym  -  dzięki własnoręcznemu 

eksperymentowaniu, 

 połączenie teorii z praktyką (doświadczeniem chemicznym), 

 nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków), 

 zwiększenie zdolności manipulacyjnych,  

 nauka przez zabawę. 

 

Warsztaty składają się z następujących etapów: 

 Wprowadzenie do techniki chemii w małej skali (w tym podstawowe operacje 

laboratoryjne i zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy) 

 Instrukcja wykonywania doświadczeń 

 Indywidualna praca uczestników (własnoręczne eksperymentowanie w parach) 

 Ewaluacja eksperymentu (podsumowanie doświadczenia, wypełnienie kart pracy) 

 Efektowne doświadczenie (wykonywane przez ucznia) 

 Podsumowanie zajęć 
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Terminy spotkań: 

Wszystkie terminy ustalane są indywidualnie.  

 

Data wymaga rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej. Rezerwacja powinna być dokonana 

minimalnie 3 miesiące przed planowanym przyjazdem. 

 

UWAGA!   

Odesłanie formularza powinno nastąpić najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym przyjazdem. 

Formularz otrzymują Paostwo mailowo od pracownika ustalającego z Paostwem szczegóły.  
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Pytania, zapisy, ustalenia: 

Zapisami i sprawami organizacyjnymi zajmują się pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali. 

 

 

Zapisy i wszelkie informacje:   
 Łukasz Sporny 
  
tel. 793-597-492 e-mail: e-chemia@umk.pl 
  
  
  
Szczegółowe ustalenia i plany:  
 Dominika Panek 
  
tel. 602-128-033 e-mail: dominikapanek@op.pl 
 

 

 

 

Koszt uczestnictwa 

 

Grupa 10 – 15 osób      415 zł / os. 

Grupa 16 – 25 osób      395 zł / os. 

Grupa 26 – 90 osób      365 zł / os. 

 

  

       Serdecznie zapraszamy!!! 

 

 

 

 


