
                                                                                    

 

 „Kis Zsenik Klubja roadshow” különleges rekordkísérl ettel  

Március 22-én a Da Vinci Learning ismeretterjeszt ő csatorna programjára várjuk az 
érdekl ődőket. A csatorna különleges rekordot állít fel: a ci trommal m űködtetett legnagyobb 
erőművet állítják össze. A látványos kísérlet a teljesít mény és a fizika kérdéseivel foglalkozik, 
közérthet ő nyelven, gyerekeknek. 

A DaVinci Learning csatorna szerint a tanulás is lehet szórakoztató, a fizika vagy a kémia is 
izgalmas. A rekordkísérlet ötlete is ebben a szellemiségben született. 

A Kis Zsenik Klubja roadshow első állomása a Magyar Természettudományi Múzeum, ahol egy 
izgalmas kísérlet során 1500 db citromból fejlesztünk áramot. A citrom és a fémek kémiai reakcióját 
korábban számos eszközön kipróbálták már, de ekkora „erőművet” ennyi citromból (350 kg) nem 
építettek eddig – a rekordkísérlet erre irányul.  

„A citromerőmű építése nem egyszerű bemutató, hanem komoly mérnöki munka is egyben. 1500 db 
citromból készül, csak a citromok súlya 350 kg, melynek azon túl, hogy működik, mutatósnak, és 
szállíthatónak is kell lennie. Az üzenete is érdekes, hiszen a teljesítmény és a méret 
összefüggéseire világít rá. Fontos lenne, hogy az átlagemberek is tisztában legyenek ezekkel a 
kérdésekkel.” – meséli Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki 
mérnöke, a kísérlet és a roadshow szakértője és előadója. 

Hogy hogyan kerülnek mozgásba az elektronok, milyen kémiai reakció zajlik le a szerkezetben, 
szakértők segítségével március 22-én, pénteken mindenki megtudhatja a Magyar 
Természettudományi Múzeumban (Budapest, VIII. Ludovika tér 2-6.) – s nem utolsó sorban egy 
egyedülálló rekordkísérlet részese is lehet.  

A szervez ők iskolák jelentkezését is várják, els ősorban 5-6- osztályos tanulókét, a 
szekesi.gabor@mertmarketing.hu  emailcímen, március 14-ig. 

Vegyen részt ön is a felfedezés örömében, az izgalm as válaszok megtalálásában! 

Program (március 22., 11-13h): 
 - A citromerőmű megépítése, a Videotorium tudományos videó portál közvetítésében 

 - Da Vinci Learning szórakoztató fizika-show gyerekeknek 

 - Da Vinci Learning szórakoztató kísérlet-show gyerekeknek 

 - gyermekfoglalkozások: citrom óra készítés, ammonitesz bemutató 

 - Da Vinci Learning filmvetítés 

- Leonardo Da Vinci titkai – a Szitakötő folyóirat előadása 


