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Warszawski „Kopernik” na babcie i dziadków
czeka 22 stycznia

Tworzenie rodzinnej księgi mądrości, wspólne muzykowanie, wydzielona kasa dla seniorów - takie
atrakcje i ułatwienia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowało warszawskie Centrum Nauki
Kopernik. Babcie, dziadków oraz wnuki placówka zaprasza 22 stycznia.

"Czy dzieci, dorosłych i bardzo dorosłych może
zafascynować to samo? Oczywiście! Nauka i ciekawość nie pytają o wiek" – zapewniają organizatorzy.

Tego dnia Centrum Nauki Kopernik proponuje specjalne zwiedzanie pod opieką animatorów przewodników. Przez dwie godziny będzie można obejrzeć wybrane eksponaty i zrozumieć prawa
nauki, które zainspirowały ich powstanie.

Każda grupa odwiedzi także wystawę czasową „Wszystko gra”, umożliwiającą wspólne,
międzypokoleniowe muzykowanie na nie zawsze oczywistych instrumentach.

Kolejną propozycją dla babć, dziadków i wnuków w każdym wieku są warsztaty „Przepis na życie”.
Ich uczestnicy stworzą wspólnie rodzinną księgę mądrości. Seniorzy spiszą w niej swoje sprawdzone
receptury życiowe, a wnuki oprawią całość graficznie.

„Polecamy także projekcje filmów pt. +Jestem seniorem, jestem szczęśliwy+. Krótkometrażówki
powstały podczas ostatniego festiwalu Przemiany i ukazują pozytywne emocje, wyzwalane przez
aktywność i zaangażowanie społeczne” – informuje Katarzyna Nowicka z CNK.

Na pokazy i warsztaty można wejść przez cały dzień, w dowolnym momencie między godz. 9 a 18.
Grupy będą zbierane co pół godziny. Nie trzeba się zapisywać. Jedynym warunkiem jest posiadanie
biletu do "Kopernika", który będzie można kupić w specjalnej kasie dla seniorów.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16259.html
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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