Küldetés
MÁJUS

Kedves Látogatónk!

A Csodák Palotája hónapról-hónapra újabb és újabb küldetés elé állítja vendégeit. Kövesd végig a kijelölt
állomásokat, próbáld ki az interaktív eszközöket, teszteld a tudásod! Természetesen a többi játékot se hagyd ki!
Májusban az családé a főszerep. Megtudhatod, hogy a tudósok családja milyen szerepet játszott az általuk elért
eredményekben.

1. küldetés: Természet műhelye

4. küldetés: Időszaki tárlat

SZAGTAN

ÉVSZAKOK TUDOMÁNYA

Az idegrendszer szaglásért felelős része az egyik legősibb
agyterület. Az egyedfejlődés során ez fejlődik ki leghamarabb.

Ugyanúgy ahogy az emberek hajszíne között is van különbség,
az állatok szőrének színében is fellelhető ez a fajta változatosság.

Tudod? – Hány illatkő van kiállítva Szagtan játékunknál?

Tudod? – A dámvad borjak hány százaléka születik fehérnek?

A) 3
B) 6
C) 5

A) 1 %
B) 2 %
C) 10 %

2. küldetés: Tudósok csarnoka

5. küldetés: Születés kiállítás

MAGYAR TUDÓSOK ÉS FELTALÁLÓK

ÁLLATOK VEMHESSÉGI IDEJE

Keresd meg a Magyar tudósok és feltalálók kiállítást,
ismerd meg mit vittek véghez hazánk nagyjai!

Nézd meg melyik állat milyen hosszan vemhes!

Tudod ki mondta? – „Gyermeki fantáziámat különösen
a Hold izgatta”

Tudod? – A gerinces állatok közül melyik állat rendelkezik a
leghosszabb vemhességi idővel?

A) Eötvös Loránd
B) Bay Zoltán
C) Jedlik Ányos

A) Kék bálna
B) Afrikai elefánt
C) Alpesi szalamandra

3. küldetés: Tudósok csarnoka

6. küldetés: Születés kiállítás

TUDÓS FIGURÁK

MÉHSZIMULÁTOR

Számos tudóssal találkozhatsz a Tudósok csarnokában,
ismerd meg a munkásságukat!

Próbáld ki, a méhszimulátort, hallgasd meg miket hallhat a
magzat az anyaméhben!

Tudod? – Ki volt az a női Nobel-díjas tudós, akinek a férje, a
legidősebb lánya és a veje is Nobel-díjat kapott?

Tudod? – A magzat hallja az ultrahangot, amivel vizsgálják az
anya méhét?

A) Hugonnai Vilma
B) Maria Salomea Skłodowska-Curie
C) Vendl Mária

A) Igen
B) Enyhén észleli
C) Nem

A Tudod? rovat helyes válaszaiért keresd fel a
www.csopa.hu/kuldetes weboldalt!

