
Wszechświat w Twoim 
komputerze



HARMONOGRAM

18:00 – 18:05 łączenie w aplikacji

18:05 – 18:10 wprowadzenie do spotkania: program ESERO

18:10 – 19:00 Wszechświat w Twoim komputerze – pogadanka i warsztaty

19:00 – 19:10 edukacja kosmiczna – dyskusja

19:10 – 19:15 kosmiczna lekcja dla szkół ponadpodstawowych – scenariusz

19:15 – 19:20 kosmiczna lekcja dla szkół podstawowych – scenariusz

19:20 – 19:25 otwarte konkursy i aktywności kosmiczne – przegląd

19:25 – 19:30 sesja Q&A, aktualności programu ESERO-Polska

20.07.2022 r. godz. 18:00



Kontrakt

Posługujemy się 
imieniem i nazwiskiem

Włączamy kamery – miło 
nam będzie was widzieć

Wyłączamy mikrofon gdy 
skończymy wypowiedź

Gdy chcemy zabrać głos 
korzystamy z funkcji podniesienia 

ręki lub piszemy na czacie

Nie usuwamy karteczek 
innych uczestników/czek

Słuchamy się wzajemnie 
i nie oceniamy 



Holandia

Belgia

Czechy

Austria

Dania

Hiszpania

Estonia

Finlandia

Francja

Polska

Wielka Brytania

Portugalia

Rumunia

Irlandia

Niemcy

Włochy

Luksemburg

Norwegia



I. Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

II. Aplikacje wspierające

III. Aplikacje dla inspiracji

IV. Projekty edukacyjno-kosmiczne



Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Stellarium: https://stellarium.org/pl/

https://stellarium.org/pl/


Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

SkyMap: https://www.skymaponline.net/

https://www.skymaponline.net/?fbclid=IwAR3FvqsqT9IMT3h9uzGqxhwzcan4Bvu5p0rWEYRalL3B_WYSaSWMSLOdQFY


Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Solar System Scope: https://www.solarsystemscope.com/

https://www.solarsystemscope.com/


Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Sky Safari: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simulationcur
riculum.skysafari5&hl=pl&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simulationcurriculum.skysafari5&hl=pl&gl=US


Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Daff Księżyc: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dafftin.andro
id.moon_phase&hl=pl&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dafftin.android.moon_phase&hl=pl&gl=US


Aplikacje do symulacji kosmosu

Space Engine: https://spaceengine.org/

https://spaceengine.org/


Sekwencja 02-07.2020
(Wisła na wysokości 
Otwocka)

Wszystkie zdjęcia satelitarne pochodzą z 
satelity Sentinel-2 i zostały uchwycone w 
paśmie widzialnym spektrum 
elektromagnetycznego. Zdjęcia zostały 
przefiltrowane, tak aby odrzucić te z zbyt 
dużym pokryciem chmurami. 

Aplikacje wspierające
EO Browser (https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/) 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?fbclid=IwAR2Md_39Iim_Wy5tXHuxSzdusp7kwRuTAJllEfdFbmO4Xzzesl_lzaCTIO4


Aplikacje wspierające

Gry Paxi: https://www.esa.int/kids/en/Games

https://www.esa.int/kids/en/Games?fbclid=IwAR0yUCfy4F__s7xAmWfDKRkQJqdH8dvBrvYaVhM1tvW1BAFqJG9fGLk6tBw


Programy/środowiska wspierające

Tinkercad: https://www.tinkercad.com/

https://www.tinkercad.com/


Programy/środowiska wspierające

Fusion 360: https://fusion360.pl/

https://fusion360.pl/


Aplikacje wspierające

Physics ToolBox: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianviey
ra.physicstoolboxsuite&hl=pl&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite&hl=pl&gl=US


Aplikacje dla inspiracji

Discover ESA: https://discover.esa.int/#/

https://discover.esa.int/#/


Aplikacje dla inspiracji

Astro GPS: https://www.astrogps.pl/

https://www.astrogps.pl/?fbclid=IwAR08quRUYjeRh3Z-tLIZv4bbA6W5aZ2g4-uce7fa2tZchiAQMxIgYb09zlg


Aktywności dla inspiracji

Pokazy w Planetarium Centrum Nauki Kopernik:
https://www.youtube.com/watch?v=i-mYfRAATbI&list=PL2MTMN-Pt0oPked5w3a8tF9s29Blz9JH7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MTMN-Pt0oMlsgnXZBThIv11benOImWg

https://www.youtube.com/watch?v=i-mYfRAATbI&list=PL2MTMN-Pt0oPked5w3a8tF9s29Blz9JH7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MTMN-Pt0oMlsgnXZBThIv11benOImWg


Aktywności dla inspiracji

Projekt Eagle: The EAGLE Project - Institute for Computational Cosmology

https://icc.dur.ac.uk/Eagle/


Projekty edukacyjno-kosmiczne
Międzynarodowy program EarthKAM: 
https://www.earthkam.org/

https://www.earthkam.org/?fbclid=IwAR1YZnuDUYFv2KzrCrcCLyFKk26imTDET9-CvYqscRZULu9-2iJnjwVphHw


Projekty edukacyjno-kosmiczne

Program ZOONIVERSE: https://www.zooniverse.org/

https://www.zooniverse.org/


Projekty edukacyjno-kosmiczne

Konkursy i wyzwania ESA: 
https://esero.kopernik.org.pl/konkursy/

https://esero.kopernik.org.pl/konkursy/


Scenariusze lekcji na dziś



Piszemy co potrzeba ☺

https://esero.kopernik.org.pl/



https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf


https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/02-Przeprowadzka-na-Marsa_II-III.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/02-Przeprowadzka-na-Marsa_II-III.pdf


Otwarte konkursy i aktywności kosmiczne 

– przegląd



otwarte konkursy i aktywności kosmiczne

Kurs online „Zdjęcia satelitarne w szkole”, dostępny cały rok
https://navoica.pl/courses/course-v1:CNK+CNK_1+2021/about

Konferencja Pokazać – Przekazać „Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny 
i wyzwanie dla edukacji.”, 26 – 27.08.2022 r.
https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022

Konkurs plastyczny „Space gallery”, zgłoszenia do 31.08.2022 r.: (wiek do 12 lat)
https://www.esa.int/kids/en/things_to_do/Space_Gallery_Competition/Current/Competition
_Summer

Konkurs „Moje kosmiczne Wakacje”, zgłoszenia do 5.10.2022r. (kilka kategorii wiekowych)
https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-moje-kosmiczne-wakacje-2022/

https://navoica.pl/courses/course-v1:CNK+CNK_1+2021/about
https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022
https://www.esa.int/kids/en/things_to_do/Space_Gallery_Competition/Current/Competition_Summer
https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-moje-kosmiczne-wakacje-2022/


Zaglądamy ;)

Strona programu ESERO-Polska: https://esero.kopernik.org.pl/

Media społecznościowe programu ESERO-Polska: 
https://www.facebook.com/eseropolska

Newsletter programu ESERO-Polska: 
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/

https://esero.kopernik.org.pl/
https://www.facebook.com/eseropolska
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/


Q&A



Kolejne spotkanie
We wrześniu



Dziękujemy, że jesteście z nami


