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iQLANDIA
INTERAKTIVNÍ EXPOZICE
Deset tematicky zaměřených sálů s obřími didaktickými
pomůckami:
• Vhodné pro praktické doplnění výuky přírodovědných
předmětů.
• Zábava se mění v poznávání.
• Samostatné bádaní bez průvodce.
• V každé expozici je pro zodpovězení otázek
přítomen lektor.

FYZIKA

MATEMATIKA

PŘÍRODOPIS

CHEMIE

ZEMĚPIS

Pravidelně čistíme a dezinfikujeme všechny prostory. Řídíme se
aktuálními doporučeními MŠMT v expozicích i v laboratořích.

Doporučeno pro žáky od 4. tříd ZŠ

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE
S PRACOVNÍMI LISTY
Návštěvu můžete doplnit odborně zpracovanými
pracovními listy, které jsou:
• ZDARMA ke stažení na webových stránkách.
• Sestaveny dle zaměření jednotlivých expozic
nebo tematicky podle učiva.

NOVINKA od září 2020
Optický kabinet
Jednou z našich novinek je optický kabinet s novými
exponáty, které poodhalí známé i překvapivé vlastnosti
světla.

iQPARK
EXPOZICE PRO NEJMENŠÍ
Čtyři patra hravých interaktivních exponátů přizpůsobených
dětem do osmi let. Nová expozice – Už vím proč
		
EXPOZICE:

Vodní svět a klamy | Svět kolem nás

Malá ordinace | Schopnosti a dovednosti | Už vím proč

Možnost objednání hravých programů v laboratoři:
Neposedná voda, Magnetománie, Lidské smysly pro mladší
a NOVINKA Roboti pro nejmenší

VESMÍRNÝ ZVĚŘINEC
• Program pro nejmenší v iQPLANETÁRIU.
• Kombinace živě moderovaného pořadu a animované
pohádky o vesmíru.

Více informací: www.iQLANDIA.cz/iQPARK

iQFABLAB
CHYTRÁ DÍLNA
NOVINKA v naší nabídce, kterou najdete
v prostorách iQPARKU.
Propojení základní řemeslné dovednosti a moderních
technologií. Určeno pro 2. stupeň ZŠ.

3D TISKÁRNY

RUČNÍ NÁŘADÍ

VINYL CUTTER

TERMOLIS

LASER CUTTER

Nabízíme:
•
Šest různých programů pod odborným vedením lektorů.
•
Využití moderních technologií.
•
Práce s ručním nářadím.

Více informací: www.iQLANDIA.cz/iQFABLAB

iQPLANETÁRIUM
CHYTRÝ VESMÍR
Planetárium lze navštívit samostatně, bez nutnosti zakoupení
vstupenky do dalších expozic.

Nabízíme dva typy programů
Filmy – kombinace filmové projekce a komentované prohlídky
aktuální noční oblohy.
Živáky – unikátní živě moderované pořady pro všechny věkové
kategorie. Program přizpůsobujeme znalostem a věku diváků.

TIP
Nová vzdělávací projekce Kosmická odysea.

Více informací: www.iQLANDIA.cz/iQPLANETARIUM

DOPROVODNÉ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Nabízíme dva typy vzdělávacích programů.
SCIENCE SHOW
15–60 os.

40 min.

LABORKY
15–25 os.

90–120 min.

• V nabídce více než 35 přírodovědných programů.
• Programy vhodné pro různé věkové kategorie s prvky
badatelsky orientované výuky.
• Kvalitně vybavené laboratoře.

Více informací naleznete na www.iQLANDIA.cz/pro-skoly

PRAKTICKÉ INFORMACE
PŘED NÁVŠTĚVOU
• Návštěvu expozic i našich programů je nutné předem
rezervovat. Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří
objednávejte svoji návštěvu s dostatečným předstihem.
• S výběrem programu a objednáním pomůže
naše konzultantka pro školy.
• Pokud chcete se žáky společně obědvat v naší restauraci,
prosíme o rezervaci stravy předem.
• Snadná dostupnost z autobusového i vlakového nádraží.
• Parkoviště pro autobusy.
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Rezervace pro školy:
Po–Pá: 9.00–15.00
tel.: +420 724 586 230
e-mail: rezervace@iQlandia.cz
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Více informací naleznete na www.iQLANDIA.cz/pro-skoly

