
„NEURONAUKA DLA DZIECI: SEKRETY ZMYSŁÓW” powraca  w wydaniu 
ONLINE !

W dniu 21 października 2020 serdecznie zapraszamy na „Dzień Mózgu” pt. 
„NEURONAUKA DLA DZIECI: SEKRETY ZMYSŁÓW” dla uczniów szkół 
podstawowych 

organizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie ( http://if-pan.krakow.pl/pl/ ) z pomocą dotacji  DANA-FENS Brain Awarness 
Week grant 2020 https://www.fens.org/Outreach/FENS-Brain-Awareness-Week/BAW-2020/ 
i przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 
https://www.ptpk.org/ 

Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Mózgu, 
zostało przeniesione z pierwotnego marcowego terminu na październik i będzie się odbywać 
w formie zdalnej. Mini-wykłady i warsztaty będą transmitowane od dnia 21 października 
2020, w postaci plików video, do których link będzie zamieszczony na stronie: 
https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html

Program / harmonogram zaplanowanych pierwotnie zajęć (wiosną 2020)  pozostaje bez 
zmian.  Ale w związku ze zmienioną formą warsztatów na wirtualną i brakiem możliwości 
zorganizowania planowanych konkursów stacjonarnych zaplanowano dodatkowo konkurs 
plastyczny do realizacji przez uczniów w klasie lub w domu. Gorąco zachęcamy do 
aktywnego udziału dzieci w konkursie plastycznym pt.: „Świat poznajemy zmysłami, czas 
więc poznać zmysły”. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, ważne aby 
przedstawiała jeden wybrany zmysł.  Wyłonione prace będą zamieszczone na stronie 
„Tygodnia Mózgu 2020”, a ich Autorzy otrzymają nagrody książkowe i drobne, pamiątkowe 
upominki, które będą dostarczane do szkół przez SeeKrakow  http://wyjazdyszkolne.pl/,  

firmę wspierającą popularyzację nauki. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostaną podane w trakcie transmisji mini-
wykładów oraz są zamieszczone poniżej:

Konkurs pt. „Świat poznajemy zmysłami, czas więc poznać zmysły”

Konkurs plastyczny do realizacji przez uczniów w klasie lub w domu

 Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, ważne aby przedstawiała 
jeden wybrany zmysł.  

 W przypadku udziału całych klas, prosimy, aby wychowawca wytypował trzy 
najlepsze prace i zdjęcia podpisanych prac przesłał e-mailem (jako załącznik) do 
organizatorów, na adres  e-mail: neuronaukadladzieci@gmail.com

 W treści wiadomości e-mail należy podać:  imię i nazwisko Autora/Autorki pracy i 
wiek, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela lub 
rodzica/opiekuna zgłaszającego pracę dziecka do konkursu oraz jego dane do 
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kontaktu.  Zdjęcia prac można nadsyłać do 31 października 2020. Prace nadesłane
po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 Link do wydarzenia będzie aktywny do 31.X.2020. Również do tego dnia 
czekamy na komentarze / uwagi pod adresem e-mail jak podany powyżej.

 Wyłonione prace będą zamieszczone na stronie „Tygodnia Mózgu 2020”, a ich 

Autorzy otrzymają nagrody książkowe i drobne, pamiątkowe upominki, które będą 
dostarczane do szkół w Krakowie przez SeeKrakow  http  ://wyjazdyszkolne.pl  /    

firmę wspierającą popularyzację nauki.   

Autorzy nagrodzonych prac nadesłanych do nas indywidualnie,  zostaną powiadomieni drogą 
e-mail o indywidualnym trybie i miejscu odbioru (w Krakowie) nagrody książkowej / 
upominku. 

UWAGA: Nagrody NIE BĘDĄ WYSYŁANE droga pocztową.
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