VEDET_VEDECKÝ DEN DETÍ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa
vysokoškolskí pedagógovia z Nitry rozhodli
zorganizovať VEDET – Vedecký deň detí. Bol
určený pre deti z materských škôl a žiakov prvého
ročníka ZŠ z Nitry a okolia. VEDET sa uskutočnil
3. júna 2016 v priestoroch Fakulty prírodných vied
UKF v Nitre.
Odborníci z viacerých katedier si pripravili pre
deti zaujímavé ukážky, ktorými chcú u nich podporiť
bádanie pomocou experimentov. Deti sa na pár hodín
stali vedcami – fyzikmi, matematikmi, informatikmi,
biológmi, chemikmi, geografmi aj ekológmi. Taktiež si
tento rok vyskúšali aj ťažkú úlohu záchranárov. Na deti
čakali dve desiatky zaujímavých stanovíšť, kde sa
zoznámili so svetom mikroorganizmov, prečítali
tajomstvá mapy, naučili sa farebnú reč robota, postavili si
dom či most, zahrali sa na Popolušku, preleteli letom
svetom a naučili sa ako sa zachrániť.
Je veľmi dôležité, aby už deti v tomto veku

objavovali a spoznávali svet okolo seba, zisťovali, ako a
prečo veci fungujú. Takýmto spôsobom deti objavujú
čaro prírodných vied a dúfame, že nestratia záujem
o prírodné vedy ani v neskoršom období.
Firma KVANT sa do tejto akcie zapojila ako
jeden zo sponzorov a využili sme možnosť
odprezentovať sa aj pred takýmto malým milým
publikom. Pripravili sme si pre nich stôl plný zaujímavých
vecí na vyskúšanie, poskladanie, ... ktoré môžu ich učitelia
nájsť v našom katalógu učebných pomôcok
a v pripravovanom katalógu pomôcok pre materské
školy.
O úspechu akcie hovoria aj odkazy v knihe hostí:
„Vynikajúci nápad ako propagovať a oživiť vedu - priblíženie k
realite.“
„Ďakujeme za veľmi príjemný objavný deň plný zaujímavostí a
objavov, ktoré nám rozšírili obzor aj vedomosti.“
„Super propagácia vedy, Robíte to s dušou a je to vidieť.“
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