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WYKŁADY I WARSZTATY NAUKOWE 

 
Dziecko to pełen pasji i ciekawości odkrywca świata, który z chęcią uda się 

w niezwykłą podróż po świecie z kompasem, mapą i lupą! Nasze wykłady 

i warsztaty naukowe UNIVERSEE pozwolą wszystkim dzieciom i młodzieży 

z bliska poznać wszystkie tajniki otaczającego je świata. 

Zajęcia naukowe dla dzieci i młodzieży UNIVERSEE, prowadzone są 

przez grupę kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli geografii, biologii, 

chemii i przyrody, podróżników, przewodników i pilotów wycieczek, których 

pasją jest odkrywanie przed najmłodszymi tajników Wszechświata. 

Nasze wykłady i warsztaty naukowe to nie tylko pełna życia Planeta 

Ziemia, odległy Kosmos, dzikie i oswojone zwierzęta, prosta i przyjemna 

ochrona środowiska i ekologia, ale także groźne dinozaury, kapryśna pogoda, 

burzliwe oceany, majestatyczne góry oraz wybuchowe wulkany i chemiczne 

eksperymenty. 
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PROPOZYCJE TEMATÓW WYKŁADÓW I WARSZTATÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

DLACZEGO WULKANY WYBUCHAJĄ A ZIEMIA SIĘ TRZĘSIE? 
TAJEMNICE EKSTREMALNYCH ZJAWISK PRZYRODNICZYCH! – 

wykład naukowy 

Ekstremalne zjawiska przyrodnicze takie jak 

wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy 

tornada towarzyszom mieszkańcom Ziemi od 

najdawniejszych czasów. Wulkany 

występują na całej powierzchni naszej 

planety – na kontynentach i pod oceanami. 

Trzęsienia ziemi najczęściej występują 

w strefach styku kilku płyt tektonicznych, 

a tornada zdarzają się tam, gdzie stykają się 

różne masy powietrza. Poznamy rozmieszczenie tych ekstremalnych zjawisk na 

kuli ziemskiej oraz wyjaśnimy przyczyny i skutki ich powstawania. Wspólnie 

z uczestnikami wykładu zrobimy niesamowitą symulację wybuchu wulkanu oraz 

trzęsienia ziemi, a także stworzymy własne tornado! 

 

SUCHY LÓD, ZNIKAJĄCY STYROPIAN I TAŃCZĄCE RODZYNKI 
CZYLI CHEMICZNE PARADOKSY – wykład naukowy z pokazem 

chemicznym z udziałem dzieci 

Wykład, który pozwoli dziecku zamienić się 

w prawdziwego naukowca i poznawać 

zagadnienia chemii jednocześnie świetnie 

się bawiąc. Uczestnicy wezmą udział 

w pokazach chemicznych i samodzielnie 

wykonają ciekawe doświadczenia. 

Eksperymenty z suchym lodem, pastą 

słonia, magicznym atramentem 

i znikającym styropianem, to tylko niektóre 

z elementów naszego wykładu! 
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CZY W KOSMOSIE PADA DESZCZ? BLISKIE SPOTKANIA 
Z KOMETAMI I METEORAMI – wykład naukowy 

Meteory – bo tak nazywają się „spadające 

gwiazdy” – to zjawiska świetlne zachodzące 

w górnych partiach atmosfery. Meteor, który 

spadnie na Ziemię, znaleziony przez geologa jest 

nazywany meteorytem. Uczestnicy wykładu 

będą mogli bliżej przyjrzeć się największym 

meteorom i kometom w Układzie Słonecznym. 

Dzieci poznają groźne skutki upadku 

meteorytów na Ziemię, takie jak wyginięcie 

dinozaurów czy gigantyczne tsunami. 

 

CZY W KOSMOSIE PADA DESZCZ? BLISKIE SPOTKANIA 

Z KOMETAMI I METEORAMI - warsztat naukowo – praktyczny 

 

Podczas warsztatu uczestnicy wykonają 

samodzielnie modele planet układu 

słonecznego w 3D, przygotują geoboardy 

konstelacji gwiazd widocznych na północnej 

półkuli Ziemi oraz wykonają modele Słońce 

– Ziemia - Księżyc, pozwalające 

zobrazować ruch naszej planety wokół jego 

gwiazdy. Na zakończenie warsztatu dzieci 

zbudują własne rakiety kosmiczne 

i wykonają próbne loty w kosmos. 

Prowadzący warsztat przeprowadzi także 

pokaz zapłonu silnika rakiety! Warsztat naukowo – praktyczny jest uzupełnieniem 

wykładu o tym samym tytule. 
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KTO TU ROZLAŁ MLEKO? TAJNIKI GALAKTYKI DROGI MLECZNEJ 
– wykład z elementami warsztatowymi 

Im wcześniej dzieci rozpoczną swoją 

przygodę z astronomią, tym głębiej 

poznają tajniki Kosmosu, dlatego razem 

spojrzymy poza granice Układu 

Słonecznego w odległą Galaktykę Drogi 

Mlecznej. Podczas naszego wykładu 

dzieci praktycznie zapoznają się 

z działaniem teleskopów i użyją map 

gwiazd do rozpoznawania 

najodleglejszych Galaktyk.  

 

CZY LENIWCE SĄ LENIWE? ZWIERZĘTA I ICH ŻYCIE CODZIENNE 

CZYLI PROSTO O BEHAWIORYSTYCE – wykład z udziałem żywych 

zwierząt  

Behawiorystyka zwierząt to nauka 

o zachowaniu i sposobach przystosowania do 

życia różnych ich gatunków. Podczas naszego 

wykładu zaprezentujemy dzieciom najbardziej 

wyjątkowe zwierzęta świata, takie jak 

leniwce, pandy, żyrafy i niedźwiedzie polarne 

oraz ich wyjątkowe przystosowania do 

codziennego życia.  

Uczestnicy spotkają się także na żywo z naszymi pupilami i poznają ich 

charakterystyczne zachowania oraz ulubione zabawy! 

DAKTYLOSKOPIA I GRAFOLOGIA CZYLI JAK PRACUJE 
KRYMINOLOG – warsztat naukowo - praktyczny 

Uczestnicy warsztatu poznają w praktyce 

popularne techniki śledcze stosowane w pracy 

kryminologa, takie jak daktyloskopia czyli 

badanie linii papilarnych człowieka oraz 

grafologia czyli psychologiczna analiza 

naszego pisma. Każdy uczestnik samodzielnie 

dokona analizy daktyloskopowej swojego 

odcisku palca oraz przeanalizuje charakterystyczne cechy swojego charakteru 

pisma. 
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CZY HIMALAJE SĄ TRUDNE DO ZDOBYCIA? WSPINACZKA 

WYSOKOGÓRSKA DLA KAŻDEGO – wykład naukowy 

Himalaizm to wspinaczka wysokogórska na 

szczyty przekraczające 7.000 m n.p.m., 

gdzie panują skrajnie niebezpieczne dla 

człowieka warunki, takie jak niski poziom 

tlenu, bardzo ostre promieniowanie 

słoneczne i niskie ciśnienie. Podczas 

naszego wykładu zaprezentujemy 

uczestnikom podstawowe umiejętności 

niezbędne podczas wspinaczki 

wysokogórskiej, sposoby budowy obozów i przygotowywania posiłków oraz 

radzenia sobie z brakiem łączności w górach. Dzieci spotkają w pełni 

wyposażonego wspinacza i będą mogły skorzystać z jego namiotu, w którym 

znajdą czekany, liny i ciężkie plecaki himalaistów. 

SZTUKA PRZETRWANIA DLA DZIECI CZYLI ŻYCIE 

W EKSTREMALNYM ŚRODOWISKU – wykład z elementami warsztatowymi  

Każde dziecko powinno zdobyć 

podstawowe umiejętności potrzebne do 

przeżycia poza strefą miejskiego komfortu 

i poznać sposoby na przeżycie 

w najbardziej ekstremalnych warunkach 

na Ziemi. Dzięki wykładowi zwierającymi 

elementy warsztatu praktycznego 

uczestnicy zdobędą umiejętności 

tworzenia map, budowania schronień 

i zdobywania pożywienia. Taki wykład to 

rzadka okazja na bliskie spotkanie dzieci 

z groźnym i ekstremalnym środowiskiem tropikalnych lasów deszczowych, 

lodowców i pustyń. 

PEŁNA OFERTA UNIVERSEE  

Wykłady i warsztaty naukowe 

Sklep z zabawkami naukowymi i edukacyjnymi 

Urodziny i przyjęcia tematyczne dla dzieci 

Eventy i pikniki naukowe 
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WYKŁADOWCY UNIVERSEE 

 

mgr Małgorzata Małecka – Tomala  

Wulkan energii i mistrzyni organizacji – kiedy coś zaplanuje, żaden ziemski 

żywioł jej nie powstrzyma!  

Doświadczony nauczyciel geografii, przyrody i przedsiębiorczości, pilot wycieczek, 

rezydent wypoczynku, wychowawca kolonijny. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 

do 18 lat. Posiada uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej do pracy na stanowisku 

nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz na stanowisku 

nauczyciela geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia. Stypendystka Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010 i 2011 – stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe 

na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w hotelarstwie 

i gastronomii oraz szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, zarządzania, 

prowadzenia księgowości i rozliczania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. 

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. W 2015 r. otwarła przewód doktorski 

nt. „Innowacje w komunikacji marketingowej na rynku turystyki industrialnej 

w województwie śląskim”. 
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mgr Robert Tomala 

Ocean spokoju i cierpliwości – nawet największe huragany i tornada nie 

wyprowadzą go z naukowej równowagi!  

Nauczyciel geografii i przyrody oraz doświadczony technik geodeta. Posiada 

uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej do pracy na stanowisku nauczyciela geografii 

i przyrody w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz na stanowisku nauczyciela geografii 

w szkole w ponadgimnazjalnej. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, na kierunku Geografia. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Śląskiego– 

stypendium za osiągnięcia naukowe na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Autor i współautor 

licznych publikacji naukowych.  

mgr inż. Agata Górny 

Wybuchowa jak dynamit – szalona Pani Chemik z zamiłowania! 

Z zawodu magister chemii i technik analityk – absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorantka chemii w Zakładzie 

Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją dotychczasową wiedzę dodatkowo 

poszerza o kompetencje pedagogiczne, kończąc studia podyplomowe Górnośląskiej Wyższej 

Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Uczestniczyła w licznych 

konkursach chemicznych, zostając m.in. finalistką XVIII Wojewódzkiego Konkursu „Młody 

Chemik”. Autorka prac naukowych dotyczących szerokopasmowej podczerwonej 

luminescencji w szkłach nieorganicznych oraz technologii szkieł ołowiowo- germanianowych 

i ich zastosowania w optoelektronice. 

 

Pełna lista naszych wykładowców dostępna pod adresem www.universee.pl 
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REALIZACJA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW NA 

ZAMÓWIENIE 

 Nasi Klienci to Szkoły, Uczelnie Wyższe, Uniwersytety Dziecięce, 

Przedszkola, Kluby Młodzieżowe, Domy Kultury i inne zainteresowane 

placówki, zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem zajęć 

w dogodnych dla klienta terminach i godzinach. 

 Wykładowcy przyjeżdżają do placówki z odpowiednim wyprzedzeniem, 

wyposażeni w materiały do wykonywania eksperymentów i potrzebne 

specjalistyczne sprzęty. Dysponujemy również rzutnikami 

multimedialnymi, laptopami i niezbędnym do prowadzenia wykładów 

zapleczem technicznym, które może zostać przetransportowane do klienta. 

 Pojedynczy wykład trwa 60 min., a warsztaty 45 min. 

 Jedna grupa nie może liczyć mniej niż 10 uczestników. 

 Wykłady i warsztaty naukowe dostosowywane są dla dzieci w grupach 

wiekowych od 3 do 12 roku życia oraz dla młodzieży od 13 do 18 lat. 

 Cena za przeprowadzenie wykładu i warsztatu każdorazowo ustalana jest 

indywidualnie z klientem. 

 Realizujemy wykłady na terenie województw śląskiego, małopolskiego, 

opolskiego. 

 Tematyka wykładów i warsztatów naukowych UNIVERSEE znajduje się 

powyżej. Realizujemy także wykłady na indywidualne zamówienie 

Klienta na wskazany przez niego temat, podany z 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem, mieszczący się w naukach takich jak: geografia, biologia, 

chemia, przyroda, ochrona środowiska i ekologia. 
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PIKNIKI NAUKOWE Z UDZIAŁEM UNIVERSEE 

W sierpniu 2016 roku współorganizowaliśmy 3. Noc Spadających Gwiazd 

w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

na Plaży Pogoria III. Podczas pikniku zrealizowaliśmy 2h innowacyjnych 

warsztatów pt. Czy w kosmosie pada deszcz? Bliskie spotkania z kometami 

i meteorami, dla grupy 40 dzieci w wieku od 6-13 lat.  Podczas naszych 

kosmicznych warsztatów dzieci wykonywały modele planet Układu Słonecznego 

w 3D, geoboardy konstelacji gwiazd oraz wyścigi balonowych rakiet, a także 

podziwiały zapłon i start rakiety z kosmodromu! 
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SKLEP MAŁEGO ODKRYWCY Z ZABAWKAMI 

NAUKOWYMI I EDUKACYJNYMI 

 

W naszym sklepie internetowym posiadamy bogaty asortyment 

naukowych i edukacyjnych zabawek dla Małych Odkrywców!  

Już dziś każde dziecko może zostać astronomem obserwującym gwiazdy 

przez teleskop, mikrobiologiem obserwującym życie pod mikroskopem, 

paleontologiem wydobywającym kości dinozaurów ze skał,  meteorologiem 

przepowiadającym pogodę oraz astronautą prowadzącym własny prom 

kosmiczny! 

Zapraszamy do zakupów produktów w atrakcyjnych cenach z szybką dostawą oraz 

odbiorem osobistym w sklepie Universee.pl/sklep! 

Naszych zabawek naukowych i zestawów edukacyjnych używamy podczas 

realizowanych wykładów i warsztatów dla dzieci i młodzieży! 
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ORGANIZUJEMY WYJĄTKOWE PRZYJĘCIA  

I URODZINY TEMATYCZNE DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY! 

Proponujemy stałe tematy wspaniałych 

urodzin dla dzieci: 

1. Warsztaty terenowe pt. „Poszukiwacze 

skarbów” dla młodych odkrywców  w wieku      

od 2 do 5 lat! 

2. Wybuchowe urodziny w świecie 

eksperymentów! 

3. Japońskie urodziny z warsztatami robienia 

sushi! 

Na indywidualne życzenie klienta organizujemy urodziny dla dzieci na dowolny temat 

związany z naukami przyrodniczymi lub hobby Państwa dzieci np. urodziny dla 

miłośników pociągów, klocków lego lub zwierząt! 

WARSZTATY TERENOWE „POSZUKIWACZE 

SKARBÓW” DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW                     

W WIEKU OD 2 DO 5 LAT 

Wyjątkowe terenowe warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat to m.in. 

eksperymenty chemiczne, takie jak kolorowe mleko, tańczące rodzynki, lawa w kubeczku, 

znikający kubek i pasta do zębów dla słonia, a także poszukiwanie skarbów z mapą i 

kompasem, wykopaliska dinozaurów i skamieniałości, budowa i wyścigi balonowych 

rakiet i pokaz startu rakiety kosmicznej w kosmodromu. 
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JAPOŃSKIE URODZINY Z WARSZTATAMI 

ROBIENIA SUSHI 

Podczas japońskich urodzin uczestnicy zapoznają się z tajnikami 

kuchni i dowiedzą się co na co dzień jedzą japońskie dzieci. 

Poznają różnicę międzyryżem w Japonii i w Polsce oraz wykonają 

własne obento czyli zestaw śniadaniowy, który japońskie dzieci 

zabierają do szkoły. Następnie prowadząca Małgorzata Małecka – 

Tomala (mgr geografii i pilot wycieczek) zaprezentuje różne formy 

przygotowywania sushi i kulturę jego jedzenia przy japońskim 

stole. Każdy z uczestników przygotuje własnoręcznie nigiri 

sushi (bez użycia noża) oraz sushi maki (prowadząca kroi sushi) – 

z omletem i warzywami – awokado, rzodkiew marynowana, ogórek 

i tykwa. Na zakończenie, uczestnicy nauczą się posługiwać 

pałeczkami i wspólnie zjedzą własnoręcznie przygotowane japońskie 

smakołyki. 

Minimalna ilość uczestników to 8 osób. Powyżej 8 osób, solenizant 

bawi się za darmo. Cena za jedną osobę wynosi 65 zł. W cenę warsztatu urodzinowego wliczone 

są wszystkie produkty potrzebne do przygotowania sushi. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą 

klapki/kapcie na zmianę, ponieważ zgodnie z japońską tradycją tylko w takim obuwiu wolno 

poruszać się po domu. 

WYBUCHOWE URODZINY W ŚWIECIE 

EKSPERYMENTÓW 

Podczas urodzin dzieci wykonują samodzielne 

eksperymenty oraz oglądają chemiczne pokazy 

naukowe prowadzone przez Agatę Górny (mgr chemii 

i technik analityk). Wybuchowe urodziny w świecie 

eksperymentów pozwolą dziecku zamienić się 

w prawdziwego naukowca i poznawać zagadnienia 

chemii jednocześnie świetnie się bawiąc. 

Urodziny dziecka pozostaną niezapomniane dzięki m.in. takim eksperymentom jak: 

 wybuchowy wulkan, suchy lód, tańczące rodzynki, pasta słonia, znikający styropian, magiczne 

bańki mydlane i jajko w butelce! 

Minimalna ilość uczestników to 8 osób. Powyżej 8 osób, solenizant bawi się za darmo. Cena za jedną 

osobę wynosi 45 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fartuch, okulary ochronne i rękawiczki na czas 

wykonywania samodzielnych eksperymentów. 
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Zasady realizacji urodzin: 

 Urodziny realizujemy w domu klienta lub w wynajętej sali (dodatkowo płatne) na terenie miast 

województwa śląskiego takich jak m.in. Katowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, 

Zabrze, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź oraz innych. 

 Na życzenie klienta do każdego programu urodzinowego organizujemy poczęstunek dla 

dzieci zgodnie z wymaganiami rodziców lub organizatorów m.in. tort urodzinowy, drobne 

przekąski, napoje. 

 Klient może także samodzielnie zorganizować poczęstunek dla uczestników urodzin lub 

przyjęcia. 

 Indywidualne zamówienia na urodziny tematyczne przyjmujemy z 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU  

+ 48 537 059 094 

   biuro@universee.pl 

 www.universee.pl  

 www.facebook.pl/universeepl 

 


