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Vizes napok az Agórában 
2017. március 25-26. 
 
A víz világnapja alkalmából az élményközpontban ezen a hétvégén a vízé a főszerep. Az érdeklődők 
megtudhatják, milyen állatok laknak egy csepp vízben és hogyan hasznosíthatjuk a víz energiáját. 
Leáshatnak az óceánok legmélyebb bugyraiba és megismerkedhetnek a világ legnagyobb vízeséseivel, 
de megtudhatják azt is, léteznek-e a földinél nagyobb óceánok a Naprendszerben.  A víz mágikus oldalát 
ugyancsak megvizsgálhatják a látogatók: kiderül, mi történik, ha egy vízzel teli zacskót átszúrunk egy 
ceruzával és miért nem folyik ki a víz a lefordított pohárból. 
Az Agóra ezen a hétvégén kedvezményes jeggyel látogatható. A belépő ára gyerekeknek és 
felnőtteknek mindkét nap egységesen 900 Ft/fő. 
 
 

Vizes fizika 

Mit érez a vízben egyre mélyebbre merülő búvár? Mi történik, ha folyadékba ejtünk egy testet? Hogyan 

hozhatunk létre „víztornádót”? Ismerd meg a folyadékok és a víz érdekes fizikai tulajdonságait! 

A 30 perces kísérleti bemutatót 6 éves kortól ajánlják. 

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 12:00 

2017. március 26., vasárnap 12:00 

 

Mágikus víz 

Mi történik, ha egy vízzel teli zacskót átszúrunk egy ceruzával? Miért nem folyik ki a víz a lefordított po-

hárból? A vízen is ugyanúgy látunk át, mint a levegőn?  Ha két különböző színű folyadékot beleöntünk a 

vízbe, biztosan összekeverednek a színek? Játékos kísérletek vízzel. 

A 30 perces interaktív foglalkozást 6 éves kortól ajánlják. A foglalkozásra csak korlátozott számban tud 

látogatókat fogadni az Agóra. Regisztráció a helyszínen. 

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 10:30 

2017. március 25., szombat 15:00 

 

Élet egy csepp vízben  

Milyen állatok laknak egy csepp vízben? Szabad szemmel és mikroszkóppal feltérképezzük az Agóra-tó 

apró élővilágát, testközelből megismerjük a víziskorpiót, a szegélyes vidrapókokat, a mikroszkopikus 

amőbákat, a papucsállatkákat és az űrt is megjárt medveállatkákat. 

A 30 perces hidrobiológiai foglalkozást 8 éves kortól ajánlják. A foglalkozásra csak korlátozott számban 

tud látogatókat fogadni az Agóra. Regisztráció a helyszínen. 

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 13:00 

2017. március 26., vasárnap 13:00 

2017. március 26., vasárnap 15:00 
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Lenyűgöző vízesések  

Bámulatosan szép a hegyvidékeken kanyargó folyók völgye. A féktelenül rohanó víz partját magas szik-

lafalak határolják. A hatalmas kőtömbökön csattanó víz, mint ezernyi kis gyémántkristály hull vissza a 

folyóba. A zuhatagok keletkezésének számtalan oka lehet – ezek közül a legfontosabbakat veszi sorra a 

környezettudományi előadás. 

A 20 perces programot 8 éves kortól ajánlják. 

Időpontok: 

2017. március 26., vasárnap 10:30 

2017. március 26., vasárnap 16:00 

  

A víz hatalma  

Mekkora ereje van a víznek? Képesek vagyunk ezt kihasználni? Hogyan fordíthatjuk a víz energiáját a sa-

ját javunkra? Az előadáson az érdeklődők megismerkedhetnek a vízzel mint megújuló energiaforrással. 

A 20 perces programot 10 éves kortól ajánlják.  

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 13:00 

2017. március 25., szombat 16:00 

 

Árkok az óceánok legmélyén  

Milyen mély a Föld legmélyebb árka? Hogyan alakulhatott ki? Élnek-e ott élőlények és járt-e már ott em-

ber? Az interaktív előadás során leáshatunk az óceánok legmélyebb bugyraiba és felfedezhetjük azok 

titkait. 

A 20 perces földtani előadást 8 éves kortól ajánlják. 

Időpontok: 

2017. március 26., vasárnap 14:00 

 

Óceánok a Naprendszerben  

Bolygónk nagyobbik részét tengerek és óceánok borítják. Nélkülük elképzelhetetlen lenne az élet a Föl-

dön, amit nem véletlenül hívnak Kék bolygónak is. De vajon létezik-e víz más világokon is Naprendsze-

rünkben? A csillagászati előadásból az is kiderül, vannak-e a földinél nagyobb óceánok a Naprendszer-

ben. 

A 20 perces programot 10 éves kortól ajánlják. 

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 14:00 

2017. március 26., vasárnap 13:00 

2017. március 26., vasárnap 13:00 
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A mélység titkai  

Milyen élőlény lehet a kalmár? Hogyan bírják ki a hatalmas mélységet ezek az állatok? Mi a neve annak 

az élőlénynek, melynél távcsőszem alakult ki? Miről kaphatta a nevét a dumbo-polip? Az előadás során 

furábbnál furább élőlények "bukkannak fel", ahogy egyre mélyebbre merülünk az óceánban. 

A 20 perces interaktív előadást 7 éves kortól ajánlják. 

Időpontok: 

2017. március 25., szombat 10:30 

2017. március 25., szombat 15:00 

 

 

 

 

 

Vasárnapi tudomány: HAL-Ászok 

2017. március 26., vasárnap 10:30-12:00 

 

Az ismeretterjesztő programsorozat keretében vasárnaponként izgalmas tudományos kalandok várják 

a gyerekeket. A résztvevők a másfél órás foglalkozásokon bepillanthatnak a különböző tudományterü-

letek rejtelmeibe.  

Hányféle halfaj él hazánk vizeiben? Hogyan néz ki az üvegangolna? Melyik halunk torpedó alakú és vajon mi-

ért? A foglalkozás során tudásukat és ügyességüket is tesztelhetik a gyerekek. 

Ajánlott életkor: 8-12 év 

A programon az Agórába szóló belépőjeggyel lehet részt venni. A foglalkozásra csak korlátozott szám-

ban tud látogatókat fogadni az Agóra, ezért érdemes előre regisztrálni. Az előzetes bejelentkezéseket a 

regisztracio@agoradebrecen.hu email címre várják. A másfél órás foglalkozás pontosan fél 11-kor kezdő-

dik, gyülekező a fogadótérben. 
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