OFERTA SZKOLNA
PROFESSOR WHY

INNOWACYJNE ROZWI ZANIE D A SZK Ł ZGODNE Z PODSTAW PROGRAMOW
PROFESSOR WHY TM CHEMIA to interaktywny program edukacyjny, opracowany przez spółkę
Professor Why S.A., który wykorzystuje technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), aby
pomóc dzieciom w zrozumieniu świata nauk ścisłych. To nowoczesne narzędzie dla szkół,
umożliwiające naukę poprzez przeprowadzanie doświadczeń
bez ryzyka,
bez ograniczeń,
bez nakładów na laboratorium

D ACZEGO WARTO?
nformacje nabyte w ten sposób
tacza ucznia z biernego słuchacza wykładu w
do
.

o wiele silniej. E

www.professor-why.pl

przeisbadacza zjawisk i skłania
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Professor Why™ Chemia
Pierwsza z cyklu część Professor Why™ Chemia łączy obraz generowany komputerowo z
obrazem rzeczywistym, wprowadzając użytkownika w ekscytujący świat chemii, który można
odkrywać zarówno w szkole jak i w domu, przekształcając dowolne biurko w laboratorium
chemiczne. Program pozwala na przeprowadzanie licznych doświadczeń i inicjowanie reakcji
chemicznych w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób, bez odpowiednich pomieszczeń
i drogich odczynników. Do uruchomienia programu, potrzebny jest komputer i podłączona do
niego prosta kamera internetowa bądź tylko myszka komputerowa lub tablica multimedialna w
przypadku pracy w trybie standardowy.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Posiada certyfikat Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz bardzo pozytywne opinie ekspertów, w tym Polskiego
Towarzystwa Chemicznego.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA PROGRAM PROFESSOR WHY™ CHEMIA?
kilkadziesią doświadczeń chemicznych o różnym stopniu skomplikowania,
lekcje historii chemii,
2 tryby gry
ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ – z użyciem kamery,
STANDARDOWY– z użyciem myszki lub tablicy multimedialnej,
liczne komentarze i definicje opracowane przez specjalistów,
możliwość dostosowania gry do potrzeb nauczyciela poprzez panel ustawień,
bezpłatne aktualizacje programu,

POTENCJAŁ
Program Professor Why™ Chemia wykorzystuje technologię AR oraz zestaw specjalnych
edu-kart, zawierających znaczniki, na których pozycjonowane są wirtualne przedmioty. W
sprzedaży dostępna jest również wczesna wersja programu do nauki fizyki, w którym technologię rozszerzonej rzeczywistości zastąpiła zaawansowana grafika w klimacie Science-Fiction.
Dzięki Professor Why™ Chemia uczniowie wykonują eksperymenty chemiczne w całkowicie
bezpiecznym, wirtualnym laboratorium. To fantastyczna alternatywa dla szkół, które bez
ograniczeń mogą uczyć poprzez przeprowadzenie doświadczeń nawet jeśli do tej pory z
różnych względów było to nieosiągalne (ograniczenia sprzętowe, kwestie BHP, brak zaplecza
chemicznego, problem utylizacji odpadów, dysfunkcje). Dodatkowo uczniowie mają możliwość
poznania interesujących faktów z życia znanych chemików.
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DO WIADCZENIA POGR POWANE S W NASTĘP J CE KATEGORIE
KWASY I ZASADY |

ranż metylowy, Fenoloftaleina, Skala PH, Papierek wskaźnikowy, Tajemnica

roztargnionego Profesorka.

WY CHOWE DO WIADCZENIA | Ognisko Prometeusza, Płonąca ręka Profesora, Smok wawelski,
czyli zielony płomień, Uwolnić Dżina , Chemiczny wulkan, reakcja Briggsa-Rauschera, Niepalny
banknot, Chemiczne węże, Wystrzałowe żelki, Reakcja delikatna jak piórko, Pasta dla słonia.

WY CHOWE DO WIADCZENIA | Ognisko Prometeusza, Płonąca ręka Profesora, Smok wawelski,
czyli zielony płomień, Uwolnić Dżina , Chemiczny wulkan, reakcja Briggsa-Rauschera, Niepalny
banknot, Chemiczne węże, Wystrzałowe żelki, Reakcja delikatna jak piórko, Pasta dla słonia.

KO OROWA CHEMIA | Barwne płomienie, Jak otrzymać z wody wino?, Chemiczne ogrody, Reakcja
jodoskrobiowa, gniste doświadczenie.

WIAT P ANET GAZOWYCH | Jakie gazy podtrzymują palenie?, Otrzymywanie tlenu, Spalanie w
tlenie, Co znajduje się w powietrzu?, Intrygujące płomienie, Właściwości ditlenku węgla, Otrzymywanie wodoru, Suchy lód i Twoja własna gaśnica, Produkty spalania świecy, Krytyczna sytuacja.

TECHNIKI A ORATORYJNE | Przewodzenie prądu przez ciała stałe, Przewodzenie prądu przez
roztwory, Sublimacja i resublimacja jodu, Co przewodzi prąd , Mieszanina siarki i żelaza,
Mieszanina wody i kredy, Mieszanina wody i oleju, Rozdzielanie mieszanin- zagadka.

WIAT S STANCJI | Reakcja żelaza z siarką, Reakcja amoniaku z chlorowodorem, Rozkład
termiczny węglanu wapnia, Redukcja węglem, Zrób to sam, Ile waży błękit , Metale w wodzie,
ak otrzymać kwas , Siarkowodór, Działanie kwasów na metale, Aktywny czy nie .

CHEMIA ORGANICZNA | Destylacja- to proste , Gdzie to białko , Lustro srebrowe, Węgiel z cukru?,
owcy skarbów.

EKCJE IOGRAFICZNE | Józef Priestley, John Dalton, Dymitrij Mendelejew, Karol Olszewski, Jan
Czochralski, Zygmunt Wróblewski.
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DO PAKIET SZKO NEGO DOŁ CZONE S
SCENARI SZE ZAJĘ I KARTY PRACY D A CZNI W
1.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Czy bez tlenu możliwe jest życie na iemi
lektrolity i nieelektrolity
Mieszaniny substancji
Kwas siarkowy ( )
dmiany aloropowe węgla
ekcja powtórzeniowa – kwasy
Skala PH i jej zastosowanie
Działanie kwasów na metale – otrzymywanie soli
Wodów i jego właściwości
Co to jest układ okresowy pierwiastków chemicznych
Czym jest powietrze
Właściwości i zastosowanie dwutlenku węgla.
iarnistość materii.
Właściwości metali.
Co to są wskaźniki chemiczne
Kwasy beztlenowe.
Sole w życiu człowieka.
astosowanie i właściwości skał wapiennych
a czym polega reakcja zobojętniania
Białka i jego właściwości.
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płyta DVD z oprogramowaniem

"

zgodne z podstawą programową scenariusze pokrywające 20 godzin lekcyjnych,
zestaw dużych i małych edu-kart do tryby rozszerzonej rzeczywistości,
kamera komputerowa Logitech USB do tryby rozszerzonej rzeczywistości,
teczka

do przechowywania wszystkich materiałów.

749,99 zł brutto
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