
 PRAKTYKI Z ANIMACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
NA UNIWERSYTECIE DZIECI        
 
 

 
Uniwersytet Dzieci jest najstarszym w Polsce dziecięcym uniwersytetem, który oferuje 

dzieciom w wieku 6-14 lat edukację wzorowaną na wykładach i warsztatach 

akademickich. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą dzieci odnajdywały własne pasje, 

rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.  

 

W pierwszym semestrze tego roku akademickiego wraz z sześcio- i siedmiolatkami m.in. dowiemy 

się, jak powstają nietypowe zjawiska pogodowe, sprawdzimy dlaczego ciasto rośnie i jak nasz organizm 

sygnalizuje, że jest zmęczony.  

Z dziećmi w wieku 8 i 9 lat będziemy m.in. szyfrować tajne informacje, poznamy tajniki optyki oraz 

podejrzymy strategie przetrwania owadów. Przez chwilę zajmiemy się także działaniem mózgu, technologią 

żywienia, a nawet astronomią. 

Studenci kierunku Tematy (10-11 lat) zgłębią rozmaite dziedziny nauki powiązane z ludzkim 

zdrowiem – wcielą się w diagnostyków, immunologów, farmaceutów, a nawet kardiologów. Zajmą się 

również kulturą – na ile jest wspólna dla wszystkich, a na ile nas dzieli?  

Najstarsi (12-14 lat) uczestnicy zajęć UD m.in. poznają warsztat pracy dziennikarza radiowego i 

prasowego, wyizolują DNA, a także stworzą własną animację, czy udźwiękowią film. Wcielą się w rolę 

fotografa przyrody, czy grafika komputerowego, a nawet ozdobią nasze miasto! 

 
 
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA, WEŹ W NICH UDZIAŁ JAKO PRAKTYKANT! 
 

Czekamy na zgłoszenia od osób samodzielnych, komunikatywnych i otwartych na 
wyzwania,  którym leży na sercu wsparcie nowoczesnej edukacji w Polsce, jak również 

rozwój osobisty i wzbogacanie kompetencji pedagogicznych, animacyjnych                            
i organizacyjnych. 

 
W ramach praktyk poznasz metody prowadzenia interaktywnych zajęć dla dzieci, dowiesz 
się jak napisać i stworzysz własny scenariusz zajęć, sprawdzisz, jak działa duży projekt 

edukacyjny. 
 

Praktyki trwają od września/października 2014 (w zależności od terminu zgłoszenia               
i uczestnictwa w szkoleniu wprowadzającym) do końca lutego 2015r. 

 
Zakres obowiązków praktykanta: 
 obecność na min. 8 warsztatach lub wykładach dla dzieci w soboty 
 udział w min. 4 z 5 szkoleń z zakresu przygotowania się do roli animatora zajęć 

edukacyjnych  
 przygotowanie i obrona własnego scenariusza zajęć dla dzieci lub młodzieży  
 pomoc w administracji UD – prace organizacyjne/biurowe/redakcyjne 

 
Liczba miejsc dla praktykantów jest ograniczona. 

 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres 

 wolontariat_warszawa@ud.edu.pl 

mailto:wolontariat_warszawa@ud.edu.pl

