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Uniwersytet Gdański 
Spotkanie akademickie: 21 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 10:00 
Dla uczniów z przedmiotu: chemia 
Dla uczniów: klas gimnazjalnych 

Temat: CHEMICZNE CZARY Z HARRYM 

Opis spotkania:  

Wykład (60 min) 

 

Dla wszystkich, którzy czytali książki i oglądali filmy o młodym czaro-
dzieju Harrym Potterze będzie to na pewno fascynująca wyprawa w 
krainę magii, która „odkryje” swoje chemiczne oblicze. Poznacie ta-
jemnice błysków i huków. Uroki zmiany barw zachodzących podczas 
reakcji chemicznych. Nieoczekiwane powstawanie pęcherzyków gazu  
i nagłe wytrącanie osadów. Tajemnice pisania listów niewidocznym 
atramentem, który odzyskuje swoja barwę po zastosowaniu „chemicz-
nych” trików. Te i inne chemiczne czary przeznaczone dla czarodzieja 
w każdym wieku mogą stać się ciekawą wędrówką w krainę wspaniałej 
nauki. 

Seminarium (60 min) 
(3 grupy 20 osobowe) 

Chemiczne gry słowne i planszowe wykorzystujące wiedzę zdobytą na 
wykładzie. 

Warsztaty 
chemiczne (150 min) 

(6 grup 10 osobowych) 
 

Dumbledor i inni czarodzieje z Hogwartu zdradzą młodym Mugolom 
tajniki (nie wszystkie) niezwykłego świata magii. Kolorowe płomienie 
wyczarowywane w jednej chwili, zmieniające się jak kameleon barwy 
samodzielnie przygotowanych roztworów, czarodziejska mapa Mara-
udera, mgły z tajemniczego lasu Hagrida, kamień filozoficzny, tajemni-
cza jaskinia, kolorowe piany i wiele innych  będzie można wyczarować 
samemu. Dzięki wędrówce w krainę chemii poznacie moc czarodziej-
skiej różdżki.  
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Harmonogram spotkania 

„CHEMICZNE CZARY Z HARRYM” 

21 kwietnia 2018 r. 

 1) 09:45 - 10:15  -  Rejestracja uczestników spotkania 
                                  (przed Audytorium D1, parter budynku C) 

 2) 10:15 - 11:15  -  Wykład - Audytorium D1 

 3) 11:15 - 11:30  -  Przerwa  

 4) 11:30 - 12:30  -  Ćwiczenia audytoryjne (w salach C109, C210 i C212) 

 5) 12:30 - 13:00  -  Przerwa rekreacyjna i posiłek 

 6) 13:00 - 15:30  -  Warsztaty laboratoryjne  
      (lab. C203, C204, C207, C208, C307 i C308) 
 

 

 


