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EKSPERYMENTY  



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ŚNIEŻNE EKSPERYMENTY BAZGROTKA! 

CELE:  

• rozwijanie zainteresowań dzieci zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi spotykanymi w codziennym życiu,  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej ciekawości,  

• wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Trzy stany skupienia wody! Prezentacja lodu, wody i pary wodnej, 

zwrócenie uwagi, że to wszystko woda. 

➢ LÓD: dotykanie przez dzieci określanie ciepłe czy zimne, ogrzewanie w celu uzyskania wody. 

➢ WODA: dotykanie, określanie przez dzieci (smak, zapach itd.). 

➢ PARA: prezentacja przez nauczyciela, skraplanie wody na szybie. 

3. ŚNIEGOWE KULE: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem białych kartek. Dzieci zgniatają kartkę tworząc z niej 

kulkę. W czasie muzyki maszerują po sali ze swoją śniegową kulą. Na przerwę w muzyce np. podrzucają kulki do 

góry, celują nią do kosza, kładą na głowie itd. 

4. CZY ŚNIEG JEST CZYSTY?: Na talerzyku stawiamy przed dziećmi wcześniej przyniesiony śnieg. 

Doświadczenie rozpoczynamy od postawienia pytania badawczego Czy śnieg jest czysty? Dzieci przyglądając się 

postawionej przed nimi próbce śniegu raczej odpowiadają, że jest czysty. Wspólnie z dziećmi sprawdzamy czy tak 

rzeczywiście jest. Potrzebujemy do tego: szklanki lub kubeczka, gumki recepturki, gazy i śniegu. Zaczynamy od 

postawienia śniegu w ciepłym miejscu, tak by szybko stopniał. W tym czasie przygotowujemy pozostałe elementy. 

Mianowicie na szklankę kładziemy gazę, którą mocujemy gumką recepturką. Gdy śnieg już stopnieje przelewamy 

powstałą wodę przez gazę. Zauważymy, że na gazie pozostał brudny osad. Wniosek: śnieg jest brudny od 

zanieczyszczeń jakie są na zewnątrz. 

5. KOLOROWY SNIEG: Do przygotowania śniegu będziecie potrzebować: dużej miski, pianki do golenia, sody 

oczyszczonej (ok. 8 opakowań). Wyciskamy całą piankę do miski, dodajemy sodę i mieszamy. Śnieg gotowy! Dla 

uzyskania lepszej konsystencji możemy przed zabawą, przygotowaną masę dodatkowo schłodzić, a potem 

pozostaje nam już ulepienie zimowego bałwana. Tak przygotowany śnieg możemy zabarwić barwnikami, wówczas 

powstanie kolorowy śnieg. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: wykonanie 

śnieżnych eksperymentów). 

 

MODUŁ: 8 
EKSPERYMENTY 

 



ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania zostało opracowanych 2 karty pracy. 

LODOWE KRYSZTAŁY: Do przygotowania kryształów będziecie potrzebować: soli, wody, kubeczków 

jednorazowych, łyżeczek, sznurka i patyczka. Samo przygotowanie jest proste. Zadaniem dzieci jest przygotowanie 

w kubeczku nasyconego roztworu soli. Zatem wlewamy do połowy kubeczka wody i za pomocą łyżeczki wsypujemy 

sól i mieszamy do momentu kiedy sól przestanie się rozpuszczać. Następnie do patyczka przywiązujemy jeden 

koniec sznureczka, a drugi zanurzamy w wodzie. Patyczek kładziemy na kubeczku, który należy odłożyć w ciepłe 

miejsce i czekać. Po kliku dniach zauważymy, że woda odparowała, a na sznurku i na spodzie kubeczka osadziły 

się kryształy. 

ŚNIEŻYCA: Zabawa ruchowa do której będziemy potrzebować: chustę animacyjną oraz wcześniej przygotowane 

śniegowe kule. Dzieci stoją dookoła chusty trzymając ją za końce, a na chuście są wcześniej przygotowane kule. 

Na hasło nauczyciela dzieci energicznie pociągają za chustę tak by jak najwięcej kul z niej spadło tworząc w ten 

sposób „śnieżycę”. Zabawę można modyfikować np. podzielić grupę na połowę. Jedna połowa trzyma chustę 

wykonując czynność opisaną powyżej, a druga połowa dzieci stoi dookoła, a ich zadaniem jest zbierać kule, które 

wypadły i z powrotem wrzucać je na chustę. Wygrywa ta drużyna, która po upływie ustalonego czasu ma mniej 

śniegowych kul. Potem następuje zamiana dzieci. 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: WYBUCHOWY BAZGROŁEK! 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej ciekawości,  

• przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy,  

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO TEMATU: Wysłuchanie piosenki o wulkanie lub wysłuchanie zagadki.  

Co to za wielka góra, 

z której dym i ogień bucha? 

3. WYKONANIE WYBUCHU WULKANU: Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebujecie:  sody, octu, 

butelki, mydła w płynie, barwnika w kolorze czerwonym, wody, podstawki. Na podstawce stawiamy butelkę, do 



której wlewamy odrobinę wody, płynu do mycia naczyń, barwnika i sody oczyszczonej. Następnie mieszamy, aby 

nastąpił wybuch wlewamy octu. Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji 

octu (kwasu) z sodą oczyszczaną (zasada). 

4. WYBUCHOWE BAZGROŁKI: Zabawa ruchowa, dzieci powoli naśladują erupcję wulkanu (można 

wykorzystać do tego nagranie). Dzieci kucają na dywanie i powoli podnoszą się do góry zgodnie z nagraniem. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

przygotowanie wybuchu wulkanu). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

WYBUCH WULKANU SPOSÓB II: Do przygotowaniu wybuchu potrzebujesz: butelki z coca-colą, mentosów, 

podstawki. Na podstawce ustawiamy butelkę z napojem, a następnie wrzucamy mentosy. Po chwili nastąpi wybuch. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: BAZGROLINKA I KOLOROWE ZAMIESZANIE 

CELE:  

• mieszanie barw – nazywanie powstałych kolorów,  

• utrwalenie nazw kolorów,  

• rozwijanie zainteresowań dzieci zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi spotykanymi w codziennym życiu,  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej ciekawości,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO TEMATU: Wysłuchanie wiersza, odpowiadanie na pytania:  

Kolory tęczy! 
Magdalena TokarcZyk 

Dnia pewnego niezwykła historia swój początek ma, 
o czym ta historia będzie, zaraz opowiem wam. 

Gdy słoneczko na niebie świeciło, 
i wokoło delikatnie padało. 

Nic nieszczęścia nie zapowiadało. 
Jak tylko padać przestało, 



coś niespodziewanie na niebie się pojawiło… 
Czy już wiecie co to było? 

Tak to tęcza zza chmurek wyglądała, 
ale bardzo smutną buzię miała, 

bo swoje kolory gdzieś pogubiła. 
Kolorów tęcza miała aż siedem! 

I gdzie zniknęły? Tego niestety nie wiem. 
Tęcza coraz smutniejsza była 

aż łezka w jej oku się zakręciła. 
Na pomoc tęczy jako pierwsze jabłuszko przybyło 
i tęczę swym czerwonym rumieńcem obdarzyło. 

W ślady jabłuszka marchewka też poszła. 
Co na grządce sobie spokojnie rosła. 

Ona oddała tęczy zatroskanej, 
trochę swej barwy pomarańczowej. 

Na pomoc tęczy również słonko ruszyło 
i swym żółtym promykiem tęczę obdarzyło. 

Zielona trawka co rosła wokoło, 
tęczy kolor zieleni wręczyła wesoło. 

Niebo, swym niebieskim kolorem się z tęczą podzieliło. 
A burzowe chmurki co z oddala machały, 

smutnej tęczy kolor granatowy podarowały. 
Fioletowy kwiatek również pomóc bardzo chciał 

tęczy swój fioletowy płatek oddał. 
I tak o to tęcza kolory swe odzyskała 

oraz nowych przyjaciół w potrzebie poznała. 

3. KOLOROWA TĘCZA: Wspólne przygotowanie tęczy, do tego będziecie potrzebować: białych talerzyków, 

kolorowych cukierków (np. lentilki, skittles), wody. Na obrzeżach talerzyka układamy cukierki, a następnie powoli 

wlewamy wodę, po chwili zaobserwujemy jak kolory mieszają się tworząc tęczę. 

4. KOLORY TĘCZY: Zabawa ruchowa przy muzyce, dzieci otrzymują szarfę w jednym kolorze, podczas muzyki 

dzieci swobodne poruszają się po dywanie, na przerwę wszystkie dzieci podnoszą szarfy do góry. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

zorganizowanie Dnia Tęczy). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania zostało opracowana 1 karta pracy. 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


