
 Niepołomice, 7 stycznia 2016 roku 

 

Konspekt zajęć w Arboretum Bolestraszyce w dniach 2, 3, 4 i 5 lutego 2016 roku. 
Wieczorna widoczność obiektów:  
zachód Słońca około 1730,  
obiekty: gwiazdozbiór Oriona z mgławicą M42, gwiazdozbiór Byka z gromadą otwartą M45 Plejady, 
gwiazdozbiór Perseusza z gromadami otwartymi ngc 869 i ngc 884, gwiazdozbiór Andromedy z galaktyką 
M31, poza tym gwiazdozbiory Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy, Lwa, Woźnicy, Bliźniąt, Kasjopei i 
Cefeusza, 
planeta Jowisz od 2100. 

I. Warsztaty dla nauczycieli – pokazy wieczorne (czas trwania zależny od warunków atmosferycznych) 
1) Zasady organizacji nocnych pokazów: bezpieczeństwo, efektywność, liczebność grupy, 

wyposażenie organizatorów i uczestników, kryteria wyboru miejsca 
2) Obrotowa mapka nieba, wstępna orientacja na nocnym niebie, wyszukiwanie znaczących 

obiektów z użyciem zielonego lasera wskaźnikowego 
3) Program Stellarium w reżimie NightVision, identyfikacja wybranych obiektów 
4) Obsługa teleskopów: ustawienie, justowanie szukacza, użycie systemu GoTo, korzystanie z 

katalogu obiektów 
5) Optymalizacja użycia okularów o różnej odległości ogniskowej oraz soczewek Barlowa i 

filtrów okularowych 
6) Użycie cyfrowego aparatu fotograficznego umieszczonego w ognisku głównym teleskopu, 

ustawianie ostrości, czułości matrycy i ekspozycji na podstawie zdjęć Jowisza i jego 
księżyców 

7) Analiza wykonanych zdjęć, orientacja klatki, identyfikacja obiektów, wyznaczenie skali, 
przygotowanie zdjęć do publikacji 

8) Podsumowanie zajęć. 
 

II. Warsztaty dla nauczycieli – zajęcia zastępcze  w sali wykładowej na wypadek niesprzyjającej 
pogody 
1) Prezentacja „Obiekty i zjawiska na dziennym i nocnym niebie oraz metody ich obserwacji” – 

1.5 h 
2) Teleskopy internetowe – projekty EuHou, Gloria, Slooh, Sally Ride EarthKam -0.5 h 
3) Projekt społecznościowy GalaxyZoo i udział uczniów w badaniach nie tylko 

astronomicznych – 0.5 h 
4) Ćwiczenia z użyciem sprzętu astronomicznego – lornetki, teleskopu słonecznego i nocnego, 

aparatu cyfrowego – ustawianie, justowanie, nastawianie ostrości – 1 h 
5) Programy graficzne służące do opracowywania zdjęć astronomicznych – GIMP, Registax, 

Muniwin – 1.5 h 
6) Przegląd zdjęć i opracowań uczniów oraz nauczycieli MOA – w miarę wolnego czasu 
7) Podsumowanie zajęć. 

 
 
 
 

 



 
III. Warsztaty dla uczniów – pokazy wieczorne 

1) Sprawdzenie czy  ubiór i wyposażenie uczestników są stosowne do panujących warunków 
2) Zbiórka na miejscu pokazów, gdzie sprzęt obserwacyjny został wcześniej przygotowany 
3) Wprowadzenie w tematykę pokazu 
4) Objaśnienie użycia mapki obrotowej nieba, którą powinien posiadać każdy uczestnik 
5) Wstępny pokaz konstelacji oraz wybitnych obiektów z użyciem zielonego lasera 

wskaźnikowego 
6) Ustawienie teleskopu kolejno na obiekty:  

a) gromada otwarta Plejady M45 w Byku, okular o najdłuższej ogniskowej 
b) mgławica M42 w Orionie, okular o średniej ogniskowej 
c) galaktyka M31 w Andromedzie, okular o średniej ogniskowej  
d) planeta Jowisz – okular o najkrótszej ogniskowej plus soczewka Barlowa 

7) podjęcie próby sfotografowania Jowisza wraz z księżycami przy użyciu aparatu cyfrowego 
zamocowanego w ognisku pierwotnym teleskopu 

8) Prezentacja „Planety, mgławice, gromady gwiazd i galaktyki na przykładzie  
M45, M42, M32 i Jowisza” 

9) Analiza zdjęć wykonanych przez uczestników 
10)  Podsumowanie zajęć.  

IV. Warsztaty dla uczniów – zajęcia zastępcze  w sali wykładowej na wypadek niesprzyjającej pogody 
1) Prezentacja „Zimowe niebo nad Przemyślem” – 0.5 h 
2) Zapoznanie z obrotową mapką nieba – 0.25 h 
3) Program „Stellarium” i jego zastosowanie przy planowaniu obserwacji i pokazów – 0.25 h 
4) Budowa i obsługa teleskopu astronomicznego, zapoznanie z osprzętem i wyposażeniem – 1 h 
5) Projekty internetowe Gloria i Sally Ride EarthKam – 0.25 h 
6) Opracowanie przykładowych zdjęć: Słońca z projektu Gloria oraz Ziemi z projektu 

EarthKam – 0.5 h 
7) Badanie aktywności Słońca na podstawie analizowania archiwalnych zdjęć z projektu Gloria 

– 0.5 h 
8) Wstęp do pracy ze spektroskopami – 0.25 h 
9) Własnoręczne konstruowanie spektroskopów z siatką dyfrakcyjną, wizualna analiza widm 

trzech różnych rodzajów źródeł światła – żarówki ze spiralą, żarówki energooszczędnej oraz 
diody LED – 0.5 h 

10) Podsumowanie zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprzęt i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć: 

1) Teleskopy astronomiczne wraz z wyposażeniem według zasobów miejsca 
2) Obrotowe mapki nieba – 30 sztuk – dostarczy GS 
3) Czerwone latarki – w miarę możliwości kilka 
4) Zielony laser wskaźnikowy – dostarczy GS 
5) Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa – jest na miejscu 
6) Komputer stacjonarny z dostępem do szerokopasmowego Internetu i rzutnik slajdów – jest na 

miejscu 
7) Laptopy z zainstalowanym programem GIMP – w miarę możliwości dostarczą nauczyciele 
8) Materiały do ćwiczeń z aktywności Słońca – dostarczy GS 
9) Materiały do budowy spektroskopów – 30 kompletów – dostarczy GS 
10)  Żarówka zwykła i energooszczędna w oprawach oraz dioda LED – w miejscu? 

Grzegorz Sęk 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach 


