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3 czerwca 2018 r. już po raz szósty w ogrodach Kancelarii Premiera
odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczne hasło pikniku
brzmiało: "Kto ty jesteś? Polak mały" - w związku z obchodami
100-lecia Niepodległej.

W ramach pikniku Główny Urząd Miar przygotował lubiane przez dzieci stanowiska pomiarowe.
Zaprezentowaliśmy wiele nowości: stanowisko jednostek SI, pociąg magnetyczny oraz stanowisko z
kasami fiskalnymi wypełnione wykonanymi specjalnie na to wydarzenie metrologicznymi
banknotami - GUMizłotymi.
Stanowiska pomiarowe i doświadczalne GUM umiejscowione były w dwóch namiotach, należących
do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowe
pieniądze GUM – GUMizłote - spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, ponieważ w formie
ciekawej zabawny wyjaśniały meandry podstaw jednostek miar.

Do stoisk Głównego Urzędu Miar ustawiały się kolejki, wśród zwiedzających był Premier, Mateusz
Morawiecki (zainteresowany pomiarami na refleks) oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Jadwiga Emilewicz.

Pracownicy Głównego Urzędu Miar, wspólnie z dziećmi, wykonali w trakcie wydarzenia kilkaset
różnego rodzaju pomiarów, najaktywniejsi uczestnicy pokazów otrzymali pamiątkowe upominki i
dyplomy.
Pokazy GUM podczas pikniku w KPRM z okazji Dnia Dziecka:

1.

Tłumienie UV przez okulary i ocena wzrokowa barw w różnym oświetleniu (świetlówkowym i

ledowym).
2.

Ewolucja źródeł światła.

3.

Generator figur Chladniego - pokaz fal stojących na stalowej płycie.

4.

Pomiar czasu refleksu.

5.

Sprawdzanie chodu zegarków za pomocą chronokomparatora.

6.

Rowerek dla dzieci - przemiana energii mechanicznej w elektryczną.

7.

Minigłośnik plazmowy.

8.

Pociąg magnetyczny - prosty model poruszający się wewnątrz spirali z przewodnika.

9.

Warsztat dla dzieci pod tytułem "Nie daj się oszukać w sklepie".

10.

Od kilograma do kandeli… krótka podróż przez podstawowe jednostki miar.

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar
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