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Zapraszamy szkoły do skorzystania z nowoczesnych, interaktywnych pokazów 
w przenośnym planetarium. Uczniowie uczestniczący w pokazie mają okazje 
zobaczyć otaczający nas świat w projekcji sferycznej (czyli 360O). 
 
W czasie pokazu wyświetlane są różnorodne obiekty obserwowane na sferze 
niebieskiej, a także zdjęcia i filmy z wypraw kosmicznych, symulacje komputerowe 
oraz zdjęcia nieba wykonane z Ziemi. Prowadzący pokazy opowiada o niebie, 
historiach i tradycjach z nim związanych oraz odpowiada na pytania uczestników pokazu. 
Pokazuje jak to, co dzieje się w bliskim i dalekim kosmosie może wpływać na życie na Ziemi. 
Pokazy zawierają również treści ekologiczne, związane np. z zanieczyszczeniem sztucznym światłem, 
śmieciami w kosmosie, czy wpływem człowieka na powierzchnię Ziemi  itp.
 
 
 
Szczegółowa tematyka pokazów zawiera elementy podstawy 
programowej i może być dopasowana do konkretnych życzeń 
szkoły. W planetarium możliwe są również pokazy o innej 
tematyce niż astronomiczna i kosmiczna. Projektor może 
wyświetlić filmy i zdjęcia o dowolnej tematyce- 
przygotowane przez szkołę do projekcji sferycznej 360O.



• W pokazie może uczestniczyć jednorazowo ok. 25 uczniów +nauczyciel.
• Pokaz dla jednej grupy może trwać od 30 do 60 minut.  Preferowany jest 

czas ok. 40 minut, żeby dopasować się do czasu trwania godzin lekcyjnych. 
Wtedy kolejne pokazy zaczynają się tak jak lekcje w danej szkole.

• Tematyka pokazów dopasowana jest do wieku uczniów i podstawy 
programowej. Przed pokazami możliwe jest również wybranie przez 
nauczyciela filmów, które zostaną pokazane poszczególnym grupom uczniów.

• Uczniowie wchodzą do kopuły planetarium bez tornistrów oraz ściągają obuwie. 
Obok kopuły powinno być wolne miejsce na zostawienie przez uczniów swoich 
rzeczy. W środku można siedzieć na poduszkach lub leżeć.

• Uczniowie powinni być przed wejściem do kopuły na 5 minut przed 
rozpoczęciem pokazu (dzwonkiem na lekcję). 

• Do rozstawienie kopuły planetarium potrzebne jest ciche miejsce 
o wymiarach ok. 6 x 7m i wysokości ok. 3,4m. Wskazane jest zaciemnienie 
tego miejsca, np. przez zaciągnięcie rolet.

UWAGA! 
Z uczestnictwa w pokazie powinni zrezygnować uczniowie z ostrą formą 
klaustrofobii lub epilepsji!

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

zobacz niebo nad głową!

Dodatkowych informacji udzielamy 
telefonicznie  lub mailowo:

tel: +48 79 02 ASTRO
email: info@astrodom.pl


