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Bal Karnawałowy dla dzieci, IMDiK PAN, 
10.02.2018; temat przewodni: Science CSI 
• W Instytucie popełniono morderstwo i dzieciaki muszą po śladach 

dojść do sprawcy. Zabierzemy je w miejsce zbrodni. Muszą szukać 
odcisków palców i jakichkolwiek rzeczy pozostawionych przez 
sprawcę. Mamy 3 podejrzanych. Poszlaki: odciski palców, fartuchy, 
rękawiczki, ślady butów, pozostawione notatki - chromatografia. 

• Izolacja DNA własnego DNA ze śliny. 
Malowanie gipsowych odlewów mózgów, składanie neuronów z filcu. 

• Autorzy zdjęć: Mikołaj Sałek, Justyna Gargaś 
 



Pokazy naukowe na balu dla dzieci w IMDiK 
luty 2018 - chromatografia 



Pokazy naukowe na balu dla dzieci w IMDiK 
luty 2018 – ślady zbrodni 



Pokazy naukowe na balu dla dzieci w IMDiK 
luty 2018 – malowanie gipsowych odlewów 
mózgów, składanie neuronów z filcu 



22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik, PGE Narodowy, 9.06.2018, temat 
przewodni: ruch 
• Na naszym stanowisku uczestnicy Pikniku mieli możliwość zbadania swoich 

ruchów i odruchów za pomocą posturografu czy aparatu Piórkowskiego, jak 
również mogli odkryć fizjologiczne podstawy odruchów (model 
prostownika i zginacza, model synapsy) oraz mieli niepowtarzalną okazję by 
poznać tajemnice naszego mózgu dzięki jego wizualizacji trójwymiarowej. 
Ponadto, każdy uczestnik mógł obejrzeć różne, ciekawe preparaty 
mikroskopowe, jak również samodzielnie wykonać taki preparat. Dla 
najmłodszych przygotowaliśmy planszę interaktywną pokazującą układ 
nerwowy oraz krwionośny, jak również kącik zabaw. Starsi uczestnicy 
Pikniku mogli natomiast porozmawiać z naszymi Ekspertami, którzy 
odpowiadali na nurtujące ich pytania. 

• Autorzy zdjęć: Mikołaj Sałek, Justyna Gargaś 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 – stanowisko mikroskopowe 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 – wirtualna rzeczywistość 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 - posturograf 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 – plansza interaktywna 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 – Kącik Ekspercki 



Stanowisko IMDiK na XXII Pikniku 
Naukowym Polskiego Radia i 
Centrum Nauki Kopernik  
czerwiec 2018 



4. edycja Pikniku Naukowego PAN „Nauka też 
Sztuka!”, Olsztyn, 23.06.2018; temat przewodni: 
neuro-warsztat 
• Stanowisko IMDiK miało formę warsztatów, podczas których 

uczestnicy Pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę z neurobiologii, 
samodzielnie wykonać model neuronu oraz mózgu oraz poznać 
mechanizm przewodzenia impulsów nerwowych na podstawie 
modelu synapsy. Najmłodsi mogli również odtworzyć obieg krwi  
w ciele człowieka oraz poznać budowę układu nerwowego za pomocą 
planszy interaktywnej. Nasze warsztaty cieszyły się nieustającym 
zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również dorosłych, którzy 
interesowali się badaniami, jakie prowadzone są w naszym Instytucie. 

• Autorzy zdjęć: Mikołaj Sałek, Justyna Gargaś 



Stanowisko IMDiK podczas 4. edycji Pikniku 
Naukowego PAN „Nauka też Sztuka!” 
czerwiec 2018, Olsztyn 



Stanowisko IMDiK podczas 4. edycji Pikniku Naukowego PAN „Nauka też Sztuka!” 
czerwiec 2018, Olsztyn – model komórki nerwowej 



Stanowisko IMDiK podczas 4. edycji Pikniku Naukowego 
PAN „Nauka też Sztuka!” 
czerwiec 2018, Olsztyn – gry i zabawy dla najmłodszych 



Stanowisko IMDiK podczas 4. edycji Pikniku 
Naukowego PAN „Nauka też Sztuka!” 
czerwiec 2018, Olsztyn – plansza interaktywna 



Stanowisko IMDiK podczas 4. edycji Pikniku 
Naukowego PAN „Nauka też Sztuka!” 
czerwiec 2018, Olsztyn 





XXII Festiwal Nauki, IMDiK PAN, 25.09.2019; temat 
przewodni: Tajemniczy świat hodowli 
komórkowych 
• W ramach XXII Festiwalu Nauki Doktoranci z IMDiK poprowadzili 

cztery lekcje pokazowe dla klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz dla 
III gimnazjum. 

Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem 
młodzieży. Podczas pokazów uczniowie zapoznali się z zasadami i celem 
prowadzenia hodowli komórkowych, mieli możliwość wcielenia się  
w rolę naukowca oraz zobaczenia preparatów mikroskopowych 
komórek i tkanek w obiektywie mikroskopu świetlnego  
i fluorescencyjnego. 

• Autorzy zdjęć: Iga Dalidowska, Justyna Gargaś 

 





Lekcje pokazowe podczas XXII Festiwalu Nauki 
wrzesień 2018 – wstęp teoretyczny 



Lekcje pokazowe podczas XXII Festiwalu Nauki 
wrzesień 2018 – mikroskopia świetlna  
i fluorescencyjna 



Lekcje pokazowe 
podczas XXII 
Festiwalu Nauki 
wrzesień 2018 – 
pokaz wymiany 
pożywki w hodowli 
komórkowej 



samorzadimdik@gmail.com 


