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Astronomia
Podcasty

Filmoteka 
szkolna

Plan prezentacji



Jak zaciekawić ucznia
astronomią?



Pozyskiwanie informacji



http://news.astronet.pl

AstroNEWS - 
astronomiczny 

serwis 
informacyjny

regularnie dostarcza 
wiadomości 

o wydarzeniach 
związanych z astronomią 

i astronautyką.

http://news.astronet.pl
http://news.astronet.pl


uzyskiwanie informacji na poczcie e-mail



http://apod.nasa.gov/
apod/astropix.html

Astronomy 
Picture of the 

Day

(codziennie na stronie 
jest inny material)

2013 June 19

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html


Kosmiczny przegląd prasy

Przegląd prasy codziennej oraz portali internetowych ogólnych 
i specjalistycznych, poświęcanych szeroko rozumianemu badaniu kosmosu. 
Informacje te obejmują: astronomię, astrofizykę, astrobiologię, fizykę, w tym 
fizykę ogólną i plazmy, optykę, geofizykę, geodezję, inżynierię satelitarną, 
robotykę i nauki pokrewne. Oprócz tego pojawiają się informacje nt. życia 
naukowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i nauk o 
Ziemi. Znajduje się też dział "Seminaria, wykłady, odczyty, debaty, konferencje, 
sympozja, pikniki naukowe"

“Przegląd”  prowadzi 
Paweł Zbigniew Grochowalski - kierownik Biblioteki 
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie



Kiedy ktoś chce się zapisać, 
wystarczy, że napisze: 
"jestem zainteresowana/ny 
dopisaniem do przeglądu"

lub kiedy chce zrezygnować: 
"proszę mnie skreślić z listy".

facebook CBK PAN,
który również prowadzi 
Pan Paweł Zbigniew Grochowalski

http://www.facebook.com/
CentrumBadanKosmicznychPAN

zapisy do listy dystrybucyjnej  “Przeglądu" 
na adres:             biblio@cbk.waw.pl

http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN
http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN
http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN
http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN
mailto:biblio@cbk.waw.pl
mailto:biblio@cbk.waw.pl


MikroObserwatorium 
(MicroObservatory)

sieć darmowych teleskopów edukacyjnych 
należących do Uniwersytetu Harvarda w USA



Łączność ze zdalnie 
sterowanymi teleskopami

pozyskiwanie 
zdjęć ze 

Wszechświata 
do obróbki 
graficznej

http://mo-www.cfa.harvard.edu

http://mo-www.cfa.harvard.edu
http://mo-www.cfa.harvard.edu




Księżyc













ściąganie zdjęć na dysk







obróbka graficzna
z obrazów czarno-białych w filtrach RGB 

pozyskanych z sieci teleskopów edukacyjnych 
należących do Uniwersytetu Harvarda w USA 

uzyskiwanie kolorowego obiektu 

http://mo-www.harvard.edu/MicroObservatoryImage/

lub SalsaJ, Gimp, Photoshop

http://mo-www.harvard.edu/MicroObservatoryImage/
http://mo-www.harvard.edu/MicroObservatoryImage/


efekt końcowy

np.
a powinien być :



ASTRONOMIA
na iPad-zie





Hubble Top 100



przejście Wenus na tarczy Słońca
6 czerwca 2012

Planeta Wenus widoczna na tle jasnej tarczy Słońca 
przez 2-3 godziny tuż po wschodzie Słońca. To bardzo 
rzadkie zjawisko – następne zdarzy się dopiero w 2117 



Planetarium SKYWATCH
http://www.gosoftworks.com/GoSkyWatch/GoSkyWatch.html

http://www.gosoftworks.com/GoSkyWatch/GoSkyWatch.html
http://www.gosoftworks.com/GoSkyWatch/GoSkyWatch.html


prosty 
w obsłudze 

interaktywny 
sposób 

badania nieba



Distant Suns

aplikacja idealna dla 
astronoma amatora

obserwacja 
obiektów na niebie 

w czasie 
rzeczywistym



CIT Cosmos

widok nieba 
z dowolnego 
miejsca 
w Irlandii 
w czasie 

rzeczywistym

CIT Blackrock Castle Observatory to profesjonalne 
obserwatorium astronomiczne, położone w Cork, Irlandia.



Planets



Star Walk interaktywna 
mapa nieba

Aplikacja, która pozwala 
użytkownikom łatwo 

zlokalizować 
i zidentyfikować 20,000 
obiektów na niebie.  

360-stopniowy, dotyk 
kontrola. Mapa pokazuje 
gwiazdozbiory, gwiazdy, 
planety, satelity i galaktyki 
obecnie nad głową z 
dowolnego miejsca na 

Ziemi.

Nie wymagane połączenie z Internetem





słoneczny teleskop TAD
zainstalowany 
na Teneryfie

poradnik użytkownika TAD:
http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Tools/Optical_telescopes/GloriaSolarTelescope/

MOA_poradnik_cz_1.pdf 

opracowany przez: 
panią Jolantę Olejniczak z Zespolu Szkol nr 5 w Stargardzie Szczecinskim i pana 
Grzegorz Sek z Mlodziezowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepolomicach

http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Tools/Optical_telescopes/GloriaSolarTelescope/MOA_poradnik_cz_1.pdf
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http://gloria-project.eu/pl/

http://gloria-project.eu/pl/xt
http://gloria-project.eu/pl/xt








np.  5.03.2012r.   
http://apod.nasa.gov/apod/ap120305.html
Film pokazujący Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Astronomy Picture of the Day

http://apod.nasa.gov/apod/ap120305.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap120305.html


Podcasty

program iTunes













własne podcasty

np. promieniowanie 
kosmiczne



Filmoteka szkolna

























dziękuję za uwagę


