
Wirtualny spacer po Centrum Nauki 

Kopernik, czyli jak pożytecznie spędzić 

wolne popołudnie w domu  

W obecnym czasie , kiedy pozamykane są kina, muzea, galerie, place zabaw, 

instytucje kulturalne - wirtualny spacer po Centrum Nauki Kopernik, czy innych 

muzeach online, to doskonały pomysł na pożyteczne zorganizowanie wolnego 

czasu dzieciom i młodzieży. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, by 

znaleźd sie w jednym z wielu ciekawych obiektów kultury i poznad jego 

tajemnice. 

 

Centrum Nauki Kopernik to największe tego typu miejsce w Polsce. Jest to 

centrum nauki, które ma na celu szerzenie wiedzy, inspirowanie do jej 

zdobywania, zachęcanie do poszukiwania odpowiedzi na trapiące nas pytania. 

Centrum Nauki Kopernik to instytucja powołana do życia w 2005 roku, 

zlokalizowana w Warszawie. Dostępna dla zwiedzających jest od 2010 roku i od 

tego czasu nieustannie rozbudowuje i modyfikuje swoją ofertę, która 

skierowana jest do odwiedzających, ale także nauczycieli i naukowców. Za 

swoją działalnośd centrum zostało wielokrotnie docenione i wyróżnione 

mianem Popularyzatora Nauki nadawanym przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Zawdzięcza to między innymi interaktywnym 

http://www.kopernik.org.pl/


wystawom, które pozwalają zaangażowad się zwiedzającym w przeprowadzanie 

różnego rodzaju eksperymentów i doświadczeo. Prócz stałych elementów 

Centrum Nauki Kopernik oferuje także możliwośd obejrzenia niezwykle 

interesujących ekspozycji czasowych.  

 

Zachęcam do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne 

doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym wejdź na :  

https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik/

videos/798439950565455/ 

 

Wirtualny spacer dla dzieci 

Wirtualny spacer dla dzieci to idealne rozwiązanie w przypadku, kiedy nie 

możemy osobiście wybrać się z dzieckiem do muzeum. Z łatwością w 

domowym zaciszu obejrzymy najważniejsze eksponaty i zawsze mamy 

możliwość powrotu do konkretnych, interesujących nas informacji. Wirtualne 

odwiedzanie muzeów i innych instytucji kultury pozwala na obejrzenie 

obiektów w dogodnie wybranym czasie. W każdej chwili możemy przerwać 

oglądanie i powrócić do niego tak, aby dziecko mogło jak najwięcej dowiedzieć 

się z seansu. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzieci zazwyczaj nie są w stanie 

maksymalnie wykorzystać informacji przekazywanych im ciągiem przez 2-3 

godziny zwiedzania na miejscu w muzeum. Dlatego warto korzystać z szans 

edukacyjnych, które stwarza nam i naszym dzieciom zaawansowana 

technologia.  

https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik/videos/798439950565455/
https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik/videos/798439950565455/

