
Badamy i
eksperymentujemy-

dotykamy, patrzymy,
czujemy

Ewaluacja innowacji 



                                               Założenia innowacji
Naturalną cecha dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań,
chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych,
interesujących rzeczy. Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz
zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię...
Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, na
co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać.
Wychowankowie poznają ciekawe informacje, atrakcyjne miejsca poprzez
doświadczenia, obserwacje, fotografie czy obrazy. Poznają nowe pojęcia
oraz rozwiną wszystkie procesy poznawcze.

Celem innowacji jest pobudzanie dzieci do myślenia, działania,
poszukiwania wiedzy i czynności badawczych, poprzez wykorzystanie
naturalnej, dziecięcej ciekawości.                 



    Jednym z doświadczeń był wulkan,
który dzieci chciały powtarzać
kilkakrotnie. Wykonaliśmy również
wybuchowe cytryny, przed
przystąpieniem do wybuchów
ponakłuwaliśmy cytrynę aby puściła
trochę soku, który później miał wejść w
reakcję z sodą. I teraz
zaczęła się prawdziwa zabawa. Należało
wsypać łyżeczkę sody oczyszczonej na
cytrynę i patrzeć co się będzie działo. A
działo się sporo. Reakcja nastąpiła
dość szybko i z cytryny zaczęła się
wydobywać kolorowa piana. Wykonanie
było bardzo proste a uśmiech na
twarzach dzieci nie zapomniany.                            





Robiliśmy również sztuczny
śnieg. Aby wykonać
samemu sztuczny

śnieg potrzebujemy jedynie:
– kilku pieluch typu pampers

-miseczki
-brokatu – opcjonalnie dla

lepszego efektu mienienia się
w promieniach słońca lub

świetle żarówki.
-barwników (mogą być

spożywcze) lub bibuła, za
której pomocą możesz barwić

Wasz śnieg na dowolne
kolory.



Do wykonania naszego eksperymentu
- uciekająca kreda - potrzebujemy: -

miski/głębokiego talerza,kredy, płynu
do naczyń, małego pojemnika, wody. 

Do miski/głębokiego talerza
nalewamy wody (nie ma znaczenia

ile). Do drugiego pojemnika nalewamy
płynu do naczyń. Na wodę

posypujemy kredę (starając się zrobić
to w miarę równomiernie). 

Następnie należy zamoczyć palec w
płynie... i delikatnie przyłożyć go do

powierzchni na środku. Jak widać
kreda "uciekł" na boki :-)



Lampa lawowa
Do zrobienia

eksperymentu
wykorzystaliśmy olej,
słoik oraz sodę. Efekt
był zaskakujący dla

dzieci a miny jeszcze
bardziej :)
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