
!!! WAŻNE !!!
!!! Klikając w link zostaną Państwo przeniesieni do serwisu youtube, gdzie wyświetli

się zwiastun filmu w wersji angielskiej -

WSZYSTKIE NASZE PROJEKCJE DOSTĘPNE SĄ W JĘZYKU POLSKIM !!!

SIERŻANT WĄCHACZ                   NOWOŚĆ 

– wiek – od 3 do 5 lat – 34 minut

"Zapnij pasy, uruchom moduł wyjaśniający, odpal silniki - nikt nie jest tak szybki jak my!"

Wyruszamy w szybką podróż kosmiczną! Dobroduszny kapitan WĄCHACZ, przypominający

psa,  odwiedza  planety  naszego  Układu  Słonecznego  swoim  superinteligentnym  statkiem

kosmicznym. Towarzyszy mu sierżant Tukan, który swoim niezdarnym zachowaniem i tym,

że ciągle musi rozmawiać sprawia im spore kłopoty…

https://www.youtube.com/watch?v=3W94wekE9c4 

https://www.youtube.com/watch?v=3W94wekE9c4


ULICA SEZAMKOWA

– wiek – od 3 do 5 lat – 25 minut
Naszych najmłodszych widzów zabierzemy w odległy świat gwiazd poznamy między innymi

zagadnienia takie jak wielki wóz, za pomocą wyobraźni zwiedzimy księżyc i sprawdzimy

w jakie  zabawy  możemy  bawić  się  w przestrzeni  kosmicznej.  Pokaz  angażuje  dzieci  do

aktywnego uczestnictwa w czasie trwania seansu.

Kiedy Elmo i Hu Hu Zhu „podróżują” na Księżyc, odkrywają podstawowe, ale zaskakujące

fakty naukowe. Na przykład nie mogą puszczać tam latawca, ponieważ nie ma wiatru.

Jeden świat, jedno niebo to genialny pokaz dla najmłodszych widzów, wspólnie z bohaterami

obserwujemy  migoczące  gwiazdy  nad  ulicą  Sezamkową.  Dzieci  uczestniczące  w pokazie

mogą wchodzić w interakcje podczas oglądania, rysowania konstelacji i liczenia gwiazd.

Pod koniec programu Wielki  Ptak,  Elmo i  Hu Hu Zhu wybierają  gwiazdę przyjaźni,  aby

przypominać sobie, że bez względu na to, jak daleko od siebie są, zawsze mogą patrzeć

w nocne niebo i wspominać wspólnie spędzone ze sobą chwile.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=dnrRfK91-LU&t=16s  



MOLES Co tam jest?

– wiek – od 3 do 6 lat – 35 minut
MOLES to historia młodego kreta o imieniu Platon. Platon żyje głęboko pod ziemią

w ciemnej norze pełnej tajemnic i niespodzianek wraz ze swoją rodziną. Jest niespokojnym,

ciekawskim i zamyślonym stworzeniem. Platon jest zafascynowany światłem zewnętrznym,

które  przenika  przez  wejście  do  jego  domu.  Czasami  jest  oświetlony  a  czasami  nie ...

Dlaczego  tak  się  dzieje?  Nasz  młody  przyjaciel  desperacko  chce  zobaczyć,  co  jest  na

zewnątrz, i pewnego dnia wyrusza poza swój dom aby zobaczyć świat! Platon odkrywa dzień

i noc, słońce, księżyc i gwiazdy!

Najlepszymi przyjaciółmi Platona są Alfa, Beta i Gamma, z którymi Platon uwielbia śpiewać

... i szukać skarbów! Dobrze, że profesor Socrates pilnuje naszych młodych przyjaciół ... bo

czasem sprawy mogą wymknąć się spod kontroli ...! Historia została zainspirowana „Mitem

jaskini” greckiego filozofa Platona.

W tej koprodukcji małe dzieci zostaną wprowadzone do fascynującego świata astronomii

w zabawny, prosty i bardzo humorystyczny sposób, w parze z małym kretem.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=3ppVCrq5kqM&t=65s  



MAŁA GWIAZDKA

– wiek – od 3 do 10 lat – 35 minut
Odważna gwiazdka, która nie bała się niczego wyruszyła w podróż po wszechświecie

w poszukiwaniu swojej rodziny planet, aby ogrzać je i chronić. Podczas podróży spotyka inne

gwiazdy, poznaje je i odkrywa, że gwiazdy mogą łączyć się tworząc klastry (grupy)

i galaktyki.  Ostatecznie Gwiazdka znajdzie  swoją rodzinę planet,  a  każda z  nich zostanie

przedstawiona w łatwy sposób dla odbiorców wraz z podstawowymi informacjami na temat

Układu Słonecznego.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=nP4xwZrGQzg  



ŻYCIE DRZEW                        NOWOŚĆ  

– wiek – od 3 do 10 lat – 30 minut
ŻYCIE DRZEW  to zabawne i edukacyjne doświadczenie w fascynującym świecie drzew.

Pokazuje  znaczenie  roślin  dla  każdego  istniejącego  życia  na  ziemi,  w  jaki  sposób  rosną

drzewa, w jaki sposób transportują wodę pomimo siły grawitacji na szczyt swojej korony

i umożliwiają różnorodne życie na ziemi poprzez produkcję tlenu.

Biedronka o imieniu DOLORES i dziwaczny świetlik zwany MIKE zabierają publiczność

w pełną przygód podróż do cudownego świata drzew. Patrząc z perspektywy owadów, film

ujawnia  magię  mikrokosmosu.  Podczas  swojej  wycieczki  te  dwa  owady  przemykają  się

wokół  drzewa,  a  tym  samym  żartobliwie  poznają  jego  tajemnice:  w  jaki  sposób  rośliny

czerpią pokarm ze słońca? Jak rosną? Jak woda dostaje się od korzeni do szczytu korony?

I jak to wszystko umożliwia życie na naszej ziemi?

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=xEuaE9gMekY  



NIK MARZYCIEL                      NOWOŚĆ  

– wiek – od 3 do 10 lat – 25 minut

To historia Nicka Marzyciela - chłopca, który marzy o podróży w kosmos, ale nie chciał się 

uczyć.

Prześledźmy jego zabawną kosmiczną przygodę i dowiedzmy się, czy został prawdziwym 

astronautą ...

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=AMqndOKc_XM  



SEKRET KARTONOWEJ RAKIETY

– wiek – od 6 do 13 lat – 30 minut
Wycieczka po całym układzie słonecznym. Dowiemy się miedzy innymi jakie wielkości mają

planety,  jakie  panują  tam  temperatury,  czym  charakteryzują  się  poszczególne  planety.

Dowiemy się które planety należą do skalistych karłów a które to gazowe olbrzymy.

Któż z nas jako dziecko nie chciał polecieć w kosmos? Bohaterami filmu są chłopiec

i dziewczynka,  którzy  we  własnoręcznie  zbudowanej  tekturowej  rakiecie  lecą  w  kosmos

dzięki  sile  wyobraźni  oraz  książce  o  astronomii wybierają  się  w  podróż  po  Układzie

Słonecznym. My lecimy razem z nimi.  W możliwie najbardziej dynamiczny sposób młodzi

podróżnicy lecą do gwiazd, aby pokazać Ci to o czym można było tylko marzyć. Od wrzącej

powierzchni Słońca przez lodowate pierścienie Saturna, aż po niebieski neptun. Dzieci

w każdym wieku będą zahipnotyzowane niesamowitą scenerią pokazu.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=hpTsOpccOoE  



PRZYJACIELE

– wiek – od 6 do 13 lat – 27 minut
Wybierz się z nami w niesamowitą podróż do wnętrza ludzkiego ciała, gdzie publiczność nie

tylko dowie się, jakie są poszczególne części ciała i gdzie się znajdują, ale także jak się nimi

opiekować i dbać o ich zdrowie dzięki wskazówkom higienicznym, dobrej diety i ogólnie

zdrowego trybu życia.

Przyjaciele  -  to  trójka  dzieciaków  i  pies.  Steven,  uwielbia  kino,  jest  trochę  bojaźliwy,

niedawno przeprowadził się do tej okolicy. Teresa, lubi przygody, miłośniczka przyrody

i zwierząt,  uwielbia  sport  i  nawet  wózek  inwalidzki  na  którym  jeździ  nie  jest  dla  niej

przeszkodą. Alex, nieśmiały, metodyczny, miłośnik nauki. I Ciasteczko, stary bezpański pies,

którego grupa przyjaciół natychmiast traktuje jako jednego z ich paczki.

Po  tajemniczym  spotkaniu,  które  zjednoczy  ich  na  zawsze  i  przy  pomocy  cudownego

wynalazku „Pokoju rzeczywistości”, dowiedzą się z pierwszej ręki o niesamowitej maszynie:

ludzkim ciele. Zobaczymy od wewnątrz, jak działa zmysł wzroku, mózg, oraz w jaki sposób

nasze ciało jest zasilane tlenem. Dowiemy się o mechanizmie serca i układzie trawiennym. -

Bohaterowie będą również musieli pomóc ciału odeprzeć najeźdźcę - wirusa Virona, który

spróbuje    sprowokować    złe    choroby    i    wykończyć    organizm.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=qufu1y02YPE  



                        EXPLORE                               NOWOŚĆ  

– wiek – od 13 do 18 lat – 27 minut
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak nasz nowoczesny statek kosmiczny może szybko

i dokładnie  nawigować  na  orbitę  Ziemi  i  poza  nią?  EXPLORE  -  to  historia  fascynacji

ludzkości gwiazdami - od starożytnych obserwatorów gwiazd i astrologów po przełomowe

odkrycia  Mikołaja  Kopernika  i  Johannesa  Keplera.  W  szczególności  dzisiejsi  odkrywcy

polegają na geniuszu Keplera podczas pracy w kosmosie. Pokaz zaczyna się od spojrzenia na

to, jak uczeni i naukowcy na przestrzeni wieków używali nieba jako kalendarza i zegara do

mierzenia upływu czasu. Ich mapy i katalogi gwiazd stały się podstawą astrologii i stanowiły

podstawę współczesnej nauki astronomicznej. Prawa Keplera mają fundamentalne znaczenie

w fizyce i astronomii, są kluczowe dla współczesnych lotów kosmicznych .Film EXPLORE

to  fascynująca  opowieść  o  obserwowaniu  nieba,  odkryciach  naukowych  oraz  cudach

eksploracji, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=N2oTxtZMzGQ  



PLANETY POZASŁONECZNE

– wiek – od 13 do 18 lat – 30 minut
Żyjemy na małej planecie,  która kręci się wokół gwiazdy nie różniącej się pod względem

wielkości  oraz  jasności  od  innych  gwiazd.  Jest  tylko  jedną  z  wielu.  Czy  planety,  które

obiegają naszą gwiazdę, różnią się od innych? Czy są tam również planety, które krążą wokół

innych  gwiazd?  Jeśli  tak,  to  może,  istnieją  światy  podobne  do  Ziemi?  Niekończąca  się

różnorodność  w  układzie  słonecznym  jest  ledwie  odbiciem  nieskończonej  różnorodności

wszechświata.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=ZJvOEZtHHMQ  

Do tej  pory wiemy tylko o jednej planecie  na której  istnieje  życie jest  to nasza planeta  .

Astronomowie na Ziemi badają ruchy gwiazd w poszukiwaniu planet w obrębie innych słońc.

Korzystają  z  unikalnych  instrumentów  obserwując  tysiące  gwiazd  w  tym samym  czasie,

minuta  po  minucie,  mierzą  ilość  emitowanego  przez  nie  światła  z  niezwykłą  precyzją.

Naukowcy którzy analizują dane zebrane w ten sposób są w stanie powiedzieć, czy gwiazda

jest  kandydatem  do  posiadania  co  najmniej  jednej  planety.  Badacze  żywią  nadzieję,  że

pewnego dnia, uda im się odnaleźć życie gdzieś na jednej z planet, nawet jeżeli będą to tylko

mikroorganizmy. Byłoby to historyczne odkrycie. Poszukiwanie dodatkowych planet skupia

się na sąsiednich gwiazdach naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, ale to nie znaczy że są blisko

nas. Jeśli jednak istnieje cywilizacja poza ziemska w naszym galaktycznym sąsiedztwie, to

może któregoś dnia będzie nam dane poznanie tych ezoterycznych światów. Kto wie, może

również, znajdziemy tam naszych towarzyszy podróży i będzie to wreszcie dowód, że nie

jesteśmy jedynymi spadkobiercami kosmicznego oceanu.



WYCIECZKA NA PLANETĘ ZIEMIA

– wiek – od 10 do 16 lat – 20 minut
Wyobraź  sobie,  że  Ziemia  była  miejscem  w  którym  kiedyś  mieszkałeś,  ale  nie  możesz

ponownie  jej  odwiedzić.  Co  opowiedziałbyś  o  niej  swoim  wnukom?  W  niedalekiej

przyszłości  dziadek  wraz  ze  swoimi  wnuczętami  zamieszkują  księżyc.  Wspólnie  oglądają

zaćmienie słońca z perspektywy księżyca,  a  dziadek opowiada swoim wnukom o świecie

którego nie było dane im doświadczyć. Rozmowa prowadzi do ukazania różnic pomiędzy ich

obecnym domem a ziemią miejscem w którym dziadek spędził większość swojego życia. Gdy

oglądają  cień  księżyca  który  porusza  się  po  ziemi  dziadek  opowiada  historie  o  czasach

prehistorycznych,  dinozaurach, upadku  asteroidy,  erupcji  wulkanów  oraz  o  ciekawych

zjawiskach  atmosferycznych  jak  gwałtowne  burze  z  piorunami.  Film  ukazuje  w  sposób

bardzo  efektowny  różnice  pomiędzy  ziemią a  księżycem,  dając  widzom  całe  mnóstwo

efektów specjalnych dzięki którym czują się jak pasażerowie ekstremalnej kolejki w wesołym

miasteczku.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=CynS-0stqjk  

DO TEJ PROJEKCJI POLECAMY SOLAR SYSTEM ADVENTURE

- szybkie przypomnienie informacji na temat naszego układu słonecznego.



SOLAR SYSTEM ADVENTURE

– wiek – od 10 do 16 lat – 12 minut
PRZYGODA Z UKŁADEM SŁONECZNYM - wyrusz w 12-minutową przygodę, badając

planety, księżyce i niezliczone inne obiekty krążące wokół naszej najbliższej gwiazdy Słońca.

Zatrzymaj się na chwilę na każdej planecie, aby sprawdzić jej skład. Przeżyj niezapomniany

rejs po pierścieniach Saturna, przemierzając niezliczoną ilość lodu. Odkryj tajemnicę i piękno

naszej planey Ziemi w tym krótkim ale pouczającym filmie.



WIDMO WSZECHŚWIATA

– wiek – od 14 do 16 lat – 25 minut
Co łączy Wielki Wybuch, największą maszynę na świecie i nieczynną kopalnię złota w USA?

Przypuszczamy, że macza w tym palce niewidzialna zjawa z Kosmosu — ciemna materia.

Wynalezienie  teleskopu  i  rozwój  nauki  spowodowały,  że  inaczej  spojrzeliśmy  na

Wszechświat. Jedną z największych zagadek jest to, jak powstał i dlaczego wciąż istnieje.

W jaki sposób wynalezienie Internetu łączy się z szukaniem odpowiedzi na pytania o naturę

materii? Najlepsze wprowadzenie do niełatwego zagadnienia ciemnej materii.

Wspólnie  z młodzieżą  zastanowimy się i  spróbujemy odpowiedzieć  na pytanie „Dlaczego

sądzimy, że większość materii  we wszechświecie jest dla nas niewidzialna?” Odwiedzimy

Europejskie  Centrum  Fizyki  Cząstek  gdzie  w  prosty  sposób  poznamy  zasadę  działania

akceleratora  cząstek  tak  zwanego  wielkiego  zderzacza  hadronów.  W  filmie  jest  wiele

ciekawych efektów specjalnych.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=DCasnXI1w8g&t=51s  



KOSMICZNE KSZTAŁTY

– wiek – od 3 do 8 lat – 8 minut
Jaka jest różnica między kulą a dyskiem? Piłką a naleśnikiem?  Wsiądź z nami do rakiety, poleć

w kosmos i dowiedz się! Leć na Księżyc i odkryj „orbitę”. Odwiedź planety, aby sprawdzić, czy są

okrągłe jak piłka, czy okrągłe jak naleśnik. A co z planetami w Układzie Słonecznym, czy są okrągłe

jak naleśnik czy okrągłe jak piłka ?. Tą krótką projekcję szczególnie polecamy do sal zabaw oraz

wydarzenia gdzie liczy się czas.

zobacz zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=bfcpCnk4REU  
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