
Od zabawy do nauki

Dzieci kochają efektowne sztuczki. Te, które znalazły się w tej  książeczce 
nie wymagają wiele. Wystarczy zapał i to, co mamy w domu. Proponuję 
zabawę dla dzieci, rodziców i dziadków.
Dzięki tym sztuczkom najmłodsi poznają podstawy fizyki. Będą obser-
wować zjawiska, wymyślać ich nowe wersje, próbować innych, jeszcze 
ciekawszych rozwiązań.

Ta książeczka to zachęta i przypomnienie najprostszych doświadczeń 
fizycznych. Dorośli mogą pamiętać je z dawnych lat. Były wspaniałe.                 
Do takiej "nauki" dzieci na ogół nie trzeba zachęcać. A dzięki znajomości 
fizyki, ich przyszłe życie będzie łatwiejsze. Lepiej będą rozumiały świat. 

Życzę wszystkim "sztukmistrzom", eksperymentatorom oraz odkrywcom 
radości i dumy z przeprowadzonych eksperymentów.

WIKTOR NIEDZICKI
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, fizyk i muzyk.
Autor ponad 900 popularnych programów telewizyj- 
nych o nauce oraz setek programów radiowych. 
Wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Pracownik 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Opublikował setki artykułów na tematy naukowe                  
w najpoważniejszych polskich czasopismach oraz wiele 
tekstów na temat mediów. Napisał 2 książki o tematyce 
geologicznej: „Ziemia jakiej nie znamy” i „Tajemnicza 
Ziemia”. Ponadto zajmuje się szkoleniami w zakresie 
sztuki prezentacji (komunikacji). Jest autorem książek: 

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki

„Sekrety prezentacji nauki”, „Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce”, „Teleobiektyw. 
Spojrzenie na naukę”,  „Jak sprzedać naukę?”, "Sztuka promocji nauki" (z Natalią Osicą)                  
i "Dobrze zaprezentuj swoją pracę" oraz „Laboratorium Wiktora”, „Nowe laboratorium 
Wiktora” i "Trzecie laboratorium Wiktora" (dla dzieci).
Autor znanych programów telewizyjnych: „Laboratorium” - 25 lat na antenie TVP1 i ponad 
500 wydań, „Kuchnia” (ponad 100 wydań), „Nobel dla Polaka” oraz „Śledztwo” i „Dzień 
Nauki”. Filmy o nauce polskiej, o podróżach oraz wiele innych. Twórca setek programów 
radiowych. Prezentuje w całym kraju własne widowiska popularnonaukowe „Kosmos                  
w naszym domu”, „Światło”, „Fizyka w kuchni i łazience”, „Dobrane małżeństwo, czyli fizyka  
i muzyka” oraz inne.

Oficjalna strona: www.wiktorniedzicki.pl
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