Oferta na rok akademicki 2019/2020
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Organizator i partnerzy:
Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Projekt
jest realizowany po raz kolejny w ścisłej współpracy z placówkami
przedszkolnymi, których Dyrekcje obejmują nad nim honorowy patronat.

Cel projektu:
Celem projektu jest zainspirowanie dzieci do nauki i własnych poszukiwań oraz
pokazanie im różnorodności świata nauki. W ramach inicjatywy młodzi
studenci będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych
wykładach m. in. z tematyki chemii, fizyki, geografii, astronomii, sztuki,
historii, biologii czy archeologii.
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Miejsce odbywania się zajęć:
Zajęcia odbywają się w Państwa placówce. Możliwa jest organizacja
Uroczystej Inauguracji oraz Zakończenia Roku Akademickiego w Auli Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Roczny cykl wykładów to 8 spotkań.

Uczestnicy projektu:
Wykłady i warsztaty w ramach modułu Przedszkolak na Uczelni skierowane
są do dzieci w wieku 3-6 lat (uczniów zerówek szkolnych i przedszkolnych,
grup przedszkolnych).
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Nasze doświadczenia w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży:
• Wyższa Szkoła Humanitas funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od 25 lat.
W tym czasie aktywnie działaliśmy na rzecz rozwijania naukowych i twórczych
pasji dzieci i młodzieży.
• W ramach projektów edukacyjnych realizowanych dzięki pozyskaniu
zewnętrznych form finansowania corocznie obejmujemy bezpłatnym
wsparciem średnio ok 800 dzieci z całej Polski.

• Obecnie, wspólnie z władzami miast i gmin (Sosnowiec, Pszczyna, Tychy,
Godów, Krzyżanowice, Poręba, Bytom, Będzin, Piekary Śląskie,
Michałowice, Iwanowice Siewierz, Jastrzębie Zdrój) prowadzimy
Uniwersytety Dziecięce, cieszące się ogromnym zainteresowaniem rodziców i
ich pociech. Łącznie, współpracujemy już z grupą ponad 2.500 dzieciaków i
ich rodziców z terenu województwa śląskiego i małopolskiego!
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Forma zajęć:
• Zajęcia odbywają się w formie pokazów i interaktywnych wykładów. Każdy
z wykładów/ pokazów składa się z prezentacji naukowej, aktywizacji dzieci
i czasu na zadawanie pytań. Każde spotkanie trwa 45 minut.
• Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny
i
atrakcyjny. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego
uczestniczenia w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.
• Projekt rozpocznie się Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Mali
studenci otrzymają indeksy. Cykl zajęć zakończy natomiast Uroczyste
Zakończenie Roku, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
i medale.
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Organizacja roku akademickiego:
Projekt rozpoczyna się uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego, w której
uczestniczą władze gminy, partnerzy, sponsorzy oraz władze Wyższej Szkoły
Humanitas. Mali studenci otrzymują swoje własne indeksy. Cykl zajęć kończy
natomiast uroczyste Zakończenie Roku, podczas którego wszyscy Studenci otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
Finansowanie:
Projekt realizowany jest dzięki zaangażowaniu Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu, Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia oraz Partnera – Urzędu
Gminy. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Rodzice uiszczają opłatę (150 zł za
cały rok).
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Kadra dydaktyczna:
Studenci odbywają zajęcia wykładowe z wysoko wykwalifikowana kadrą
naukową: profesorami i pracownikami naukowymi, popularyzatorami
nauki, ekspertami, przedstawicielami nauki, kultury i sztuki.
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Przykładowe tematy realizowanych zajęć:
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Dziedzina: Fizyka
Temat:
„Odlotowe powietrze!”
Opis wykładu:
Jest wszędzie dookoła i zwykle o nim nie myślimy. Podczas tego wykładu
poeksperymentujemy z żywiołem powietrza. Użyjemy suszarek, dmuchaw i własnych
płuc, żeby je poruszyć nawet do 120 km na godzinę. Zmierzymy się z oporem,
ciśnieniem i lepkością powietrza. Przeprowadzimy doświadczenia naukowe, by
zrozumieć, jak aerodynamika działa w naszym życiu codziennym.

DZIECKO. To się liczy

Dziedzina: Historia
Temat:
„Jak żyli rycerze?”
Opis wykładu:
„Żywa lekcja historii” z zakresu późnego średniowiecza, w ramach której dowiemy się
o życiu, obyczajach w średniowieczu, rycerskich cnotach i powinnościach, a również
ważnych wydarzeniach historycznych. Opowiemy sobie o słynnych rycerzach i ich
dzielnych czynach. Dowiemy się kilku ciekawostek i obalimy kilka mitów. Dotkniemy
replik elementów strojów i elementów uzbrojenia. Odpowiadamy na pytania jak tak
naprawdę żyło się w późnych czasach średniowiecza.
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Dziedzina: Ciekawostki
Temat:
„Alicja w Krainie Czarów”
Opis wykładu:
Zapraszamy Was w niesamowitą podróż po Krainie Czarów. Podążając za Białym
Królikiem, wcielcie się w poddanych Królowej Kier i osądźcie, kto zniknął ciastka.
Odkryjcie znikający uśmiech Kota z Cheshire. Chcecie wiedzieć, czy napój z butelki z
napisem “Wypij mnie” może Was zmniejszyć? A może macie ochotę na herbatkę u
Szalonego Kapelusznika? Gwarantujemy, że poznacie kilka naukowych sposobów na
wcielenie w życie przygód Alicji.
Gotowi? A więc razem z nami rzućcie się w głąb króliczej nory!
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Dziedzina: Neurodydaktyka
Temat:
„Umysł jak Ferrari”
Opis wykładu:
Zajęcia „Umysł jak ferrari” obejmują zagadnienia z zakresu szybkiego czytania i technik
pamięciowych, koncentracji uwagi oraz kreatywności. Uczestnicy w przyjazny
i atrakcyjny sposób poznają narzędzia efektywnej nauki. Podczas spotkania dowiadują
się m.in. w jakie są tajemnice naszego mózgu, jak w sposób kreatywny zapamiętać
ważne fakty, co zrobić aby czytać płynnie i bez zbędnego wysiłku.
Dzieci pracują w grupach, angażując się w ćwiczenia, które jednocześnie są dla nich
zabawą i nauką.
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Dziedzina: Biologia
Temat:
„Ssaki”
Opis wykładu:
Zapraszamy do przesłodkiego świata ssaków, świata zwierzątek tak milusińskich, że
każdy z nas słysząc o króliczkach, świnkach i chomikach natychmiast ma uśmiech na
twarzy. Na tych zajęciach poznamy tak popularne w naszych domach zwierzątka jak
króliki miniaturowe, chomiki syryjskie i dżungarskie oraz świnki morskie, ale i tak
egzotyczne ssaki jak Popielica afrykańska, afrykański jeż pigmejski czy kangur Walabia
benetta. Poznamy ich zachowania, będziemy dotykać, głaskać, przytulać i odpowiemy
na takie pytania jak:
-co to hibernacja, migracje?
-czy jeż nosi jabłko na kolcach?
-czemu chomiki chomikują i gdzie?
-po co królikowi wielkie uszy?
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Dziedzina: Biologia
Temat:
„Gady”
Opis wykładu:
Pragniemy przedstawić przedziwny świat gadów, ich niezwykłe zróżnicowanie w kolorystyce
i zachowaniu. Będziemy mogli dotykać, głaskać i brać na ręce tak słynne i budzące strach gady
jak Boa dusiciel czy Pyton tygrysi oraz obejrzeć współczesnych przedstawicieli baśniowych
smoków takich jak Agama brodata, Gekon orzęsiony i madagaskarski, zobaczymy również
przedstawiciela długowiecznych gadów czyli żółwia ostrogrzbietego. Odpowiemy na takie
pytania jak :
-jak gekon chodzi po szybach?
-czy wąż jest śliski i zimny?
-czy kolce agamy są ostre?
-jak śpi wąż i czy zamyka oczy?
-gdzie dzisiaj żyją smoki?
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Dziedzina: Architektura
Temat:
„Gdzie mieszka Śpiąca Królewna?”
Opis wykładu:
Zamek Neuschwanstein w Bawarii, wyspa Saint Michel w Normandii czy rezerwat Salto
Angel w Wenezueli to tylko niektóre przykłady, z których z powodzeniem skorzystali
twórcy bajek wytwórni Disney’a. Podczas naszej wędrówki przeprowadzimy studentów
przez miejsca, które oprócz tego, że są efektem ciężkiej pracy i wytworem wyobraźni ich
twórców, czerpią ze świata rzeczywistego. Edukacyjną podróżą zachęcamy najmłodszych
do poznawania zabytków, architektonicznych stylów, ciekawych zakątków. W ten
sposób będą mogli dostrzec piękno otaczającego nas, fascynującego świata, który może
stać się artystyczną inspiracją i posiadać swoje bajkowe odsłony.
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KOSZTY
rok akademicki 2019/2020
Koszt udziału dziecka w zajęciach to 150 zł rocznie. W ramach tej opłaty dzieci
uczestniczą w 8 wykładach. Każdy mały student otrzymuje także indeks (na początku
roku) – w którym przez cały rok gromadzi pamiątkowe naklejki i pieczątki oraz dyplom i
medal (na zakończenie roku akademickiego).
KONTAKT:
Biuro Uniwersytetu Międzypokoleniowego
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: przedszkolak@humanitas.edu.pl
tel. 600 105 578
32 363 12 31
www.humanitas.edu.pl/przedszkolak
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