
 W ramach Innowacji „Przedszkolak w świecie doświadczeń” 

przeprowadzane były rożne doświadczenia, wiele jeszcze przed nami.  

Zachęcam do zapoznania się z propozycjami na doświadczenia, które można 

wykonać z dziećmi w domu, tłumacząc jednocześnie otaczający nas świat.  

 

Miłego doświadczania:)!   

 

Powietrze. 
 

Czy powietrze jest lekkie? 
• Materiały: miska z wodą, zakręcona butelka. 

• Przebieg: butelkę zanurzamy w wodzie i puszczamy. 

• Wynik: butelka wypływa na powierzchnię wody. 

• Wniosek: butelka wypływa, bo jest lekka (powietrze jest lekkie). 

 

Gdzie jest powietrze? 
• Materiały: duża, przezroczysta miska pełna wody oraz pusta plastikowa butelka bez korka. 

• Przebieg: butelkę zanurzamy pod wodą. 

• Wynik: z butelki wydobywają się bąbelki wody. Butelka tonie. 

• Wniosek: w butelce było powietrze, które wydostało się w postaci pęcherzyków. 

Powietrze jest bezbarwne i widoczne dopiero w wodzie. Butelka tonie, bo woda wypiera powietrze. 

Butelka staje się ciężka. 

 

Zaczarowany balon 
• Materiały: zimna butelka, balon, miska z ciepłą wodą. 

• Przebieg: pustą butelkę wkładamy do lodówki na około godzinę.  Po godzinie wyjmujemy butelkę 

i nakładamy na jej szyjkę balon. Na około dwie minuty wkładamy butelkę do ciepłej wody. 

• Wynik: balon nadmuchuje się jak po dotknięciu czarodziejską różdżką. 

• Wniosek: w wyniku ocieplenia powietrze znajdujące się w butelce rozpręża się i potrzebuje więcej 

miejsca, wpływa, więc do balonu i go nadmuchuje. 

 

,,Co to jest wiatr?”, ,,Jak powstaje wiatr?” - ruch powietrza. 
• Materiały: balony, waciki. 

• Przebieg: dzieci rozwiązują balony, a strumień powietrza kierują na stół, na którym leżą waciki. 

• Wynik: waciki przesuwają się po stole. 

• Wnioski: ulatujące z balonu powietrze zdmuchuje waciki ze stołu. 

Ściśnięte w balonie powietrze wylatuje z dużą siłą i tak powstaje wiatr. 

 

Czy my potrzebujemy powietrza? 
• Przebieg: dzieci próbują zatkać nos, zamknąć buzie i sprawdzają jak długo można tak wytrzymać. 

Po chwili wszystkie otwierają buzie, odsłaniają nos i oddychają. 

• Wnioski: powietrze jest wszędzie (w każdym zakątku sali) i jest niezbędne do oddychania, do 

życia. Powietrze jest niewidzialne, bezbarwne i bez zapachu. 

 

Sprężystość powietrza. 
• Materiały: strzykawki. 

• Przebieg: dzieci trzymają w ręce strzykawkę, wyciągają tłoczek nabierając powietrza do 

strzykawki. Następnie otwór z drugiej strony zatykają palcem i próbują wcisnąć tłoczek do środka. 

Dzieci przekonują się, że nie można wcisnąć tłoczka do końca. Po puszczeniu tłoczka przez dziecko, 

tłoczek sam wysuwa się na zewnątrz. 

• Wnioski: powietrze można ścisnąć w strzykawce, a po zmniejszeniu nacisku na tłoczek, tłoczek 

powraca na swoje poprzednie miejsce. Powietrze rozszerza się wypychając tłoczek, bo powietrze 



jest rozprężliwe. Powietrze zachowuje się jak sprężyna pozwala się ścisnąć, ale puszczone wraca do 

stanu poprzedniego. 

 

Dmuchanie przez rurkę do naczynia z wodą. 
• Materiały: słomki, pojemniki z wodą. 

• Przebieg: dzieci otrzymują słomki, których jeden koniec zanurzają w wodzie, a w drugi dmuchają. 

Na powierzchnię wody wypływają pęcherzyki powietrza. 

• Wnioski: przez słomkę wydobywały się pęcherzyki powietrza, które wydycha człowiek. 

 

Piszczący balon 
• Materiały: balon. 

• Przebieg: nadmuchujemy balon, rękami mocno trzymamy ustnik i szeroko go rozciągamy. 

Nadmuchany balon zatykamy przy ustniku jedną ręką, drugą skubiemy powłokę balonu. Wspaniały 

efekt uzyskamy, kiedy wszyscy będą skubać w rytm piosenki. 

• Wniosek: powietrze uchodzące przez płaski, wąski otwór wydaje przeraźliwy pisk. 

 

Woda. 
 

Nierozpuszczalne i znikające w wodzie 
• Materiały: kawa, sól, cukier, miód, ryż, łyżka, pięć pełnych szklanek wody. 

• Przebieg: do pierwszej szklanki wsypujemy łyżkę kawy, do drugiej łyżkę soli, do trzeciej łyżkę 

cukru, do czwartej łyżkę miodu, do piątej – łyżkę ryżu. 

• Wynik: kawa i ryż nie rozpuszczą się w wodzie. Po pewnym czasie opadną na dno lub będą 

pływać podczas mieszania. Sól, cukier, miód rozpuszczą się w wodzie, pozornie znikną. Woda, do 

której dodaliśmy sól, jest słona, dwie pozostałe – słodkie. 

• Wniosek: cząsteczki kawy i ryżu nie mogą przeniknąć między cząsteczkami wody, nie 

rozpuszczają się w zimnej wodzie, lecz się w niej rozprzestrzeniają, tworząc zawiesinę. 

Rozpuszczalność zależy od temperatury oraz rodzaju substancji. Natomiast cząsteczki wody 

przenikają przez cząsteczki soli, cukru, miodu. Powstają trzy roztwory: soli, cukru i miodu, które 

mają słony lub słodki smak. Po smaku możemy poznać, czy w szklance jest sól, czy np. miód. 

 

Niewidoczna błona 
• Materiały: szklanka z wodą z kranu, igła, pęseta. 

• Przebieg: pomału i bardzo ostrożnie kładziemy igłę na powierzchni wody. 

• Wynik: igła nie utonie, będzie pływała. 

• Wniosek: siły przyciągania działające między cząsteczkami wody są duże, przy powierzchni 

przyciągane są do środka. Tworzą cienką, niewidoczną warstwę, która może utrzymać lekkie 

przedmioty. Siła, która przytrzymuje te cząsteczki, nosi nazwę napięcia powierzchniowego. 

 

Bezkształtna woda 
• Materiały: szklanka z wodą z kranu pojemniki o różnych kształtach 

• Przebieg: przelewamy wodę z szklanki do pierwszego pojemnika, potem  

do następnego, itd. 

• Wniosek: woda nie ma kształtu, przyjmuje kształt pojemnika, w jakim się znajduję. 

 

Wypukła woda 
• Materiały: folia aluminiowa, spinacz biurowy, duża, płytka miska z wodą, płyn do mycia naczyń, 

nożyczki. 

• Przebieg: robimy kilka stworków - pająków z folii aluminiowej: wycinamy pasek z folii 

aluminiowej o wymiarach 2 x 10 cm. Na środku kładziemy spinacz i zawijamy na nim folię, tak, 

aby spinacz pozostał wzdłuż dłuższego boku. Wycinamy dwa głębokie nacięcia w kształcie litery V 

po każdej stronie prostokąta. Ze sterczących na boki kawałków składamy sześć odnóży. Na ich 



końcach zaginamy stopy, które będą mogły się utrzymać płasko na powierzchni wody. Ostrożnie 

kładziemy „pająki” na powierzchni wody. Dodajemy kilka kropli płynu do mycia naczyń. 

• Wynik: pająki odsuną się od siebie. 

• Wniosek: mydlany płyn przeszkadza i powoduje rozciąganie napięcia powierzchniowego wody. 

 

Sucha woda 
• Materiały: pełna szklanka wody, zmielony pieprz. 

• Przebieg: ostrożnie posypujemy powierzchnię wody zmielonym pieprzem, aż do całkowitego jej 

zakrycia. Nie można przy tym poruszać szklanką. Czubek palca pomału zanurzamy w wodzie i 

natychmiast go wyjmujemy. 

• Wynik: palec będzie suchy. 

• Wniosek: pieprz wzmocni napięcie powierzchniowe wody, cząsteczki wody mocno się trzymają. 

Tylko pod wpływem dużego nacisku można przerwać „błonę wodną” i zamoczyć palec. 

 

Oddzielanie ciał stałych od roztworów 
• Materiały: dwie łyżki soli, dwie łyżki białej mąki, woda, papierowy filtr do kawy, lejek, szklana 

miska, szklany dzbanek lub pojemnik z miarką. 

• Przebieg: w dzbanku mieszamy sól z mąką, dodajemy wodę i czekamy (mąka osadzi się na dnie). 

Do lejka wkładamy filtr do kawy i wstawiamy do miski. Zawartość dzbanka ponownie mieszamy, a 

następnie wlewamy do miski. 

• Wynik: mąka zbierze się na filtrze, a osolona woda – w misce. Gdy woda całkowicie wyparuje, w 

misce pozostaną kryształy soli. 

• Wniosek: mąka nie rozpuszcza się w wodzie, oddziela się i osadza na dnie. Proces ten nazywa się 

dekantacją. Cząsteczki mąki są duże i dlatego pozostają na papierowym filtrze (filtracja). Sól 

rozpuszcza się w wodzie i wraz z nią przepływa przez filtr do miski. Dopiero, kiedy woda 

ponownie wyparuje, sól przejdzie do stanu stałego w postaci kryształków. Taki proces nazywa się 

krystalizacją. 

 

Gorące oddzielanie 
• Materiały: cukier, woda, garnek, łyżka. 

• Przebieg: w garnku przygotowujemy roztwór cukru i podgrzewamy. Łyżkę przez chwilę 

trzymamy nad parą gotującego się płynu. Gdy trochę ostygnie, liżemy ją. 

• Wynik: łyżka nie będzie słodka. Na łyżce osadzi się czysta woda. 

• Wniosek: pod wpływem podgrzewania woda paruje. Para wodna skrapla się, gdy dochodzi do 

kontaktu z zimną łyżeczką. Cząsteczki cukru pozostają w cieczy, która jest w garnku. 

 

Co tonie, co pływa i jak się nazywa? 
• Materiały: miska, woda, różne przedmioty np.: piłeczka, łyżka, piórko, zakrętka, klocek, moneta 

itp. 

• Przebieg: dzieci umieszczają na powierzchni wody w misce różne przedmioty. Podczas obserwacji 

stwierdzają, które przedmioty toną, a które utrzymują się na powierzchni wody. Próbują wyciągnąć 

wnioski. Ważą w dłoniach po dwa przedmioty - taki, który utonął i taki, który nie utonął. 

• Wniosek: toną przedmioty ciężkie, zaś lekkie nie. 

 

Bariera z tkaniny 
• Materiały: słoik z wodą, gumka recepturka, chusteczka materiałowa. 

• Przebieg: do słoika nalewamy wody, na wierzch naciągamy za pomocą gumki zmoczoną 

chusteczkę. Po odwróceniu słoika do góry dnem woda nie wylewa się. 

• Wyjaśnienie: na materiał ciśnie od dołu powietrze, i to tak mocno, że nie pozwala oderwać się 

materiałowi od szklanki. Ta siła powietrza działająca na materiał nazywa się ciśnieniem 

atmosferycznym. Powietrze sięga wiele kilometrów w górę, chociaż im wyżej, tym jest rzadsze. 

Wysoki „słup powietrza” wywiera nacisk na wszystko, co znajduje się na powierzchni ziemi. 



Wielokilometrowej grubości warstwę powietrza otaczającą całą kulę ziemską nazywamy atmosferą 

i stąd właśnie pochodzi nazwa ciśnienie atmosferyczne. 

 

Magiczny ziemniak 
• Materiały: dwie szklanki/ kubeczki dla każdego dziecka, woda, sól, łyżeczki, plastry ziemniaka. 

• Przebieg: każde dziecko samo przygotowuje roztwór soli w jednej z dwóch szklanek i umieszcza 

w niej plaster ziemniaka. Dzieci zauważyły, że w szklance z solą ziemniak pływa, a w samej 

wodzie tonie. 

• Wnioski: – prawda czy fałsz. 

1.W słonej wodzie ziemniak pływa? (prawda) 

2. W wodzie bez soli ziemniak tonie? (prawda) 

• Wyjaśnienie: ciecze – substancje płynne mają różny ciężar, mimo takiej samej objętości. Woda 

słona (morza i oceany) ma większy ciężar niż woda słodka (rzeki i jeziora). W słonej wodzie 

wszystko pływa lepiej. 

 

Czy się rozpuści? 
• Materiały: 9 szklanek, woda, łyżeczki, sól, cukier, pieprz, kakao, kawa, ryż, mąka pszenna, piasek, 

kasza. 

• Przebieg: dzieci mają za zadanie napełnić szklanki wodą (nie do pełna). Następnie kolejno 

wrzucają do każdej po 1 łyżeczce wymienionych substancji (sól, cukier, pieprz, kakao, kawa, ryż, 

mąkę pszenną, piasek, kasza. Mieszają wodę i obserwują,co się dzieje. 

• Wnioski: sól i cukier rozpuszczą się, pozostałe substancje osiądą na dnie, a w czasie mieszania 

będą się unosić. 

• Wyjaśnienie: sól i cukier rozpuszczają się, to znaczy, że cząsteczki wody wnikają pomiędzy 

cząsteczki cukru lub soli. Cząsteczki wody nie mogą przeniknąć między cząsteczki kawy, kakao, 

ryżu, czy piasku. Te substancje nie rozpuszczają się w wodzie. Tworzą zawiesinę, której drobiny 

osadzają się na dnie pod wpływem siły grawitacji. 

 

Ile się zmieści? 
• Materiały: szklanka, woda, monety. 

• Przebieg: 

1. Napełnij szklankę wodą po brzegi. 

2. Powoli, ostrożnie wrzucaj monety. 

Zanim woda się rozleje, zmieści się o wiele więcej monet, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: kohezja to siły przyciągania między cząsteczkami (w naszym przypadku wody). 

Cząsteczki wody oddziałują na siebie, przyciągając się, dlatego woda nie wylewa się, lecz tworzy 

wybrzuszenie nad krawędzią szklanki. 

 

Klej z wody 
• Materiały: 2 płaskie kawałki szkła (np.: do mikroskopu, lusterka bez ramek itp.), woda. 

• Przebieg: 

1. Na jedno szkiełko nałóż kilka kropel wody i umieść na nim drugie szkiełko. 

2. Spróbuj rozdzielić oba szkiełka. 

Trzeba naprawdę sporej siły, żeby rozdzielić oba szkiełka. Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: pomiędzy cząsteczkami szkła i wody działają duże siły przyciągania, nazywane 

siłami adhezyjnymi. Dlatego woda spływa po szybie powoli, a np. ziarenko piasku w ogóle nie 

przyczepi się do szkła. 

 

Gdzie szybciej? 
• Materiały: 2 szklanki, gorąca i zimna woda, barwnik (np. tusz lub atrament). 

• Przebieg: 

1. Napełnij szklanki - jedną gorącą wodą, a drugą zimną. 



2. Postaw szklanki i poczekaj, aż woda się ustoi. 

3. Wlej do każdej ze szklanek po kropli barwnika. W obu szklankach woda się zabarwi, ale w 

szklance z ciepłą wodą stanie się to dużo szybciej. Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: w zimnej wodzie cząsteczki poruszają się dużo wolniej niż w gorącej, dlatego 

barwnik rozprzestrzeni się szybciej w szklance z gorącą wodą. 

 

Chmurka w butelce 
• Materiały: przezroczysta, plastikowa butelka, gorąca woda, kostka lodu. 

• Przebieg: 

1. Napełnij butelkę gorącą wodą. 

2. Po chwili wylej połowę wody (ostrożnie!). 

3. W otworze butelki umieść kostkę lodu. Pod kostką lodu będzie można zobaczyć mglistą chmurkę. 

Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: para wodna pod wpływem zimna gwałtownie się ochłodzi i skropli. Widoczna 

chmurka to skroplona para wodna. Warto pamiętać, że pary wodnej nie widać. To, co widzimy, to 

maleńkie kropelki wody, która jest już w stanie ciekłym. 

 

Woda? Woda! 

• Materiały: woda, miarka, pojemnik na kostki lodu, garnek z przykrywką, kuchenka i lodówka. 

• Przebieg: 

1. Do pojemnika na kostki lodu wlej określoną ilość wody (zmierz ile!)i wstaw do zamrażalnika. 

2. Wrzuć kostki do garnka i postaw na kuchence. 

3. Podgrzewaj garnek, a gdy lód się rozpuści i woda zacznie gotować, przyjrzyj się temu, co unosi 

się nad wodą. Pozwól pogotować się wodzie dłuższą chwilę. 

4. Przykryj garnek pokrywką. 

5. Odstaw garnek i poczekaj aż woda ostygnie. 

6. Podnieś pokrywkę i przyjrzyj się jej. 

7. Zmierz ile wody zostało w garnku. 

Pod wpływem niskiej temperatury woda zamarznie, zaś ogrzewana stanie się znowu cieczą. Po 

wszystkich tych zabiegach wody będzie mniej niż na początku. Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: woda to ciecz, którą łatwo zamienić w ciało stałe - wystarczy temperatura 0 stopni w 

skali Celsjusza. Równie łatwo lód zamienia się w wodę - cząsteczki ogrzewanego lodu poruszają 

się coraz szybciej, połączenia między nimi stają się słabsze i lód zaczyna się rozpuszczać. W czasie 

gotowania cząsteczki wody zderzają się ze sobą, odrywają i pod postacią pary wodnej ulatują z 

garnka. Dlatego wody po gotowaniu jest mniej niż na początku. Jeśli woda ostygnie, to część pary 

skropli się na pokrywce. 

 

Wyżej-niżej 
• Materiały: 2 rureczki o różnej grubości (powinny być przezroczyste, jeśli są półprzezroczyste, 

wtedy wodę trzeba zabarwić, np. atramentem), płaska miska z wodą. 

• Przebieg: 

1. Obie rureczki trzymając pionowo umieść w wodzie. 

2. Zmierz, do jakiej wysokości uniesie się woda w każdej z nich. Woda w cieńszej rurce podniesie 

się wyżej niż w grubszej. Dlaczego? 

• Wyjaśnienie: pomiędzy powierzchnią rurek a wodą działają siły adhezji i wskutek ich działania 

słupek wody uniesie się w górę. W cieńszej podniesie się wyżej, ponieważ waga słupa wody jest w 

niej mniejsza niż w grubszej. 

 

Drożdże 
• Materiały: drożdże np. suszone w ilości dwóch łyżeczek, ciepła woda, 3 łyżeczki cukru, balon, 

butelka po soczku. 

• Przebieg: do butelki wsypujemy drożdże i zalewamy 50ml. ciepłej wody, następnie dodajemy 



cukier i całość mieszamy. Na otwór butelki naciągamy balonik. 

• Wyjaśnienie: z suchymi drożdżami nic się nie dzieje, dopóki nie dodamy ciepłej wody i cukru. Po 

zalaniu wodą odzyskują aktywność. Wówczas zaczynają one korzystać z cukru, jako pokarmu 

wytwarzając gaz zwany dwutlenkiem węgla, który napełnia balonik. Jeżeli chcemy przyspieszyć 

wzrost to butelkę wstawiamy do ciepłej wody. 

 

Skittles - tęcza na talerzu 
• Materiały: jedno opakowanie cukierków Skittles, ewentualnie innych mocno barwionych drażetek, 

duży talerz najlepiej biały, wodę w temperaturze pokojowej. 

• Przebieg: wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlewamy powoli 

na środek talerza wodę i obserwujemy, co się dzieje. Ważne, aby po wlaniu wody nie przestawiać i 

nie przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. 

• Wyjaśnienie: cukierki zaczynają puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób już po kilku 

sekundach barwiąc wodę niczym powstająca tęcza. 

 

Dziwne jajka 
• Materiały: 2 surowe jajka, ocet, woda, 2 szklanki. 

• Przebieg: włożyć po jednym surowym jajku do szklanki. Do jednej wlać ocet, do drugiej wodę, 

tak, aby każde jajko było całe zanurzone. Moczyć jajka przez około 24 godziny i obserwować, co 

się dzieje w obu szklankach. Przed obserwacją dzieci mogą próbować odpowiedzieć na pytanie: 

Dzieci stawiają hipotezy: „zatonie, będzie pływało, zrobi się miękkie, pęknie...”, mają różne 

pomysły. Wyjaśniamy, że odpowiedź poznamy na drugi dzień a do tego czasu będziemy 

obserwować, co dzieje się w obu szklankach. Po upływie 24 godzin należy ostrożnie wyjąć oba 

jajka ze szklanek, umyć je pod bieżącą wodą i wziąć do ręki. 

Teraz: 

- lekko ściskamy lub delikatnie odbijamy jajka od stołu 

- spoglądamy przez każde jajko pod światło 

Obserwacja - pytania do dzieci: 

1. Co się działo w szklance z jajkiem i octem, a co w szklance z jajkiem i wodą? (w occie pojawiły 

się pęcherzyki gazu i „zabrudzenia”). 

2. Co się stało po 24 godzinach ze skorupką jajka zanurzonego w occie, a co ze skorupką jajka 

zanurzonego w wodzie? Jakie są one teraz? 

3. Przez które jajko można zajrzeć do wnętrza? 

4. Czy zanurzenie jajka w wodzie lub occie zniszczyło białko lub żółtko jajka? 

Obserwacje: 

1. Jajko wyjęte z octu 

- Na powierzchni jajka zanurzonego w occie tworzą się pęcherzyki gazu, których liczba rośnie z 

czasem (to ocet reaguje z wapniem ze skorupki jajka, w wyniku reakcji wydziela się gaz - 

dwutlenek węgla). 

- Skorupka „schodzi” z jajka, a jej kawałki w postaci brunatnego osadu mogą pływać po 

powierzchni octu. 

- Jajko wyjęte z octu jest miękkie - odbija się od stołu, możemy je ścisnąć. 

- Wnętrze jajka pozostaje nietknięte, widać, że otoczone jest przejrzystą błoną, przez którą można 

zobaczyć żółtko i białko. 

2. Jajko wyjęte z wody. 

Jajko wyjęte z wody nie zmieniło się - jest takie samo jak było wcześniej i dalej pokryte twardą i 

kruchą skorupką. Jajko to, gdy jest ściskane czy odbijane od stołu pęka. 

• Wyjaśnienie: 

- W skorupce jajka znajduje się wapń (węglan wapnia), który powoduje, że jest ona twarda, 

sztywna i krucha. 

- Podobnie - kości są twarde i sztywne, bo też zawierają wapń (fosforan wapnia). 

- Woda nie rozpuszcza wapnia, dlatego w słoiku z czystą wodą, z jajkiem nic się nie stało i dalej jest 



twarde. 

- Natomiast ocet rozpuszcza wapń ze skorupki. Jajko bez wapnia nie jest już twarde staje się 

elastyczne i miękkie („gumowate”). W czasie, gdy skorupka „znika”, pod wpływem octu wydziela 

się z niej gaz (dwutlenek węgla)                              i „brzydki osad”. 

- Wnętrze jajka pozostaje nietknięte, ponieważ pod skorupką znajduje się błona, której ocet nie 

rozpuszcza. Chroni ona wnętrze jajka a ponieważ jest półprzezroczysta, więc gdy trzymamy jajko 

pod światło możemy przez nią zobaczyć białko i żółtko. 

 

OGIEŃ 
 

Właściwości ognia – ciepło 
• Materiały: paląca się świeczka, słoik. 

• Przebieg: zapaloną świeczkę przykrywamy słoikiem. Po kilku minutach delikatnie dotykamy słoik. 

• Wynik: słoik jest ciepły. 

• Wniosek: ogień daje nam ciepło. 

 

Czego potrzebuje ogień? 
• Materiały: trzy świeczki-podgrzewacze, mały słoik po marmoladzie i duży po ogórkach. 

• Przebieg: zapalamy świeczki, dwie z nich stawiamy na pokrywce, nakrywamy je słoikami i w tej 

pozycji zakręcamy. 

• Wynik: najpierw wszystkie świeczki palą się jednakowo mocno, po chwili płomień w małym 

słoiku gaśnie, jakby ktoś go zdmuchnął, nieco dłużej pali się świeczka w dużym słoiku, ale też 

gaśnie, trzecia świeczka pali się cały czas. 

• Wniosek: podczas palenia płomień zużywa „powietrze do oddychania”, a dokładniej mówiąc – 

tlen. Kiedy go zabraknie, płomień gaśnie. Aby świeczka się paliła, potrzebny jest tlen. 

 

Lejek i świeca 
• Materiały: świeczka, lejek. 

• Przebieg: zapalamy świeczkę. Środek otworu lejka kierujemy na płomienie. Dmuchamy przez 

lejek, próbując zgasić świecę. 

• Wynik: pomimo silnego dmuchania, świeczka nie zgaśnie. 

• Wniosek: wydmuchiwane powietrze rozproszy się w stożkowatej części lejka i ucieknie wzdłuż 

jego ścianek. Aby zdmuchnąć świeczkę za pomocą lejka, należy skierować jego brzeg w stronę 

płomienia. 

 

Triki ze świeczką 
• Materiały: dwie podstawki, szklanka, świeczka, woda, zapałka. 

• Przebieg: zapaloną świeczkę stawiamy na podstawce, na której znajduje się woda, i przykrywamy 

szklanką. 

• Wynik: w trakcie eksperymentu świeczka zgaśnie, a woda zostanie wessana ze spodka do szklanki. 

• Wniosek: tlen z powietrza podtrzymuje płomień świecy, kiedy tlenu pod szklanką zabraknie, 

płomień zgaśnie. Powietrze, które zostanie w szklance, oziębi się i skurczy. W ten sposób zrobi 

miejsce dla wody, która wciśnie się do szklanki. 

 

Kohezja 
• Materiały: dwie szklanki tej samej wielkości, podgrzewacz, zapałki, woda, kartka bibuły. 

• Przebieg: bibułę zwilżamy. Do szklanki wkładamy podgrzewacz, zapalamy go, a na szklankę 

kładziemy zwilżoną bibułę i przykrywamy drugą szklanką. 

• Wynik: gdy podgrzewacz zgaśnie, szklanki się złączą i można je podnieść jednocześnie. 

• Wniosek: wewnętrzne podciśnienie powietrza przyciąga obie szklanki. 

 

Dźwięki. 



 

Do czego służy ucho? 
• Materiały: ilustracja przedstawiająca wnętrze ucha. 

• Przebieg: do tego eksperymentu konieczne jest przygotowanie ilustracji przedstawiające wnętrze 

ucha. Trzeba wyjaśnić dziecku, do czego ucho służy i jak jest zbudowane. Po sformułowaniu tezy, 

że uszy służą do słuchania, badamy, czy na pewno tylko do tego. W tym celu dzieci obracają się 

kilka razy wokół własnej osi, a następnie siadają na ziemi. 

• Wynik: chociaż dzieci już się nie kręcą, to nadal odczuwają zawroty głowy, ponieważ w 

kanalikach ucha znajduje się płyn, który się rusza, gdy dziecko zaczyna się kręcić. Kiedy dzieci 

siadają na podłodze, płyn jeszcze przez kilka minut się rusza. Dlatego mózg ma wrażenie, że nadal 

dziecko się kręci. 

• Wniosek: ucho służy do słuchania, ale jest także narządem równowagi. 

 

Muzyczny kubek 
• Materiały: plastikowe kubki, sznurek, spinacz, gąbka, woda, 

• Przebieg: na dnie plastikowego kubka należy zrobić dziurkę przy pomocy gwoździa lub grubej 

igły, następnie przeciągnąć sznurek, a na jego końcu zamocować spinacz w taki sposób, aby był na 

zewnątrz. Później przesuń wilgotną gąbkę wzdłuż sznurka. 

• Wniosek: kubek zaczyna grać. 

 

Grające rurki 
• Materiały: rurki PCV. 

• Przebieg: do wykonania eksperymentu będą rurki PCV, przycięte w taki sposób,by różniły się 

długością – należy jednak zostawić część, służącą do ich łączenia. 

• Wynik: rurka zamienia się w trąbkę, w którą wdmuchiwane jest powietrze. 

• Wniosek: dźwięk będzie się różnił w zależności od długości rurki! 

 

Szklana orkiestra 
• Materiały: osiem szklanek, woda, ołówek. 

• Przebieg: do ośmiu takiej samej wielkości szklanek należy wlać wodę, dbając o to, by jej poziom 

nie był taki sam. Później trzeba uderzać w nie lekko ołówkiem i sprawdzać, czy każda szklanka 

wydaje inny dźwięk. Następnie trzeba ustawić szklanki w rzędzie, zaczynając od tej, w której jest 

najwięcej wody, a kończąc na tej, w której wody jest najmniej i na odwrót. 

• Wniosek: wysokość dźwięków zależy od ilości wody szklance. 

 

Gumowe ucho 
• Materiały: szklanka. 

• Przebieg: przyłóżcie szklankę do ściany i nasłuchujcie – każdy, kto znajduje się za murem, 

mówiąc lub śpiewając, wytwarza fale dźwiękowe niewyczuwalne w normalnych warunkach. 

• Wniosek: przykładając szklankę do ściany, słyszymy dźwięki wytwarzane przez drgania. 

 

Czy dźwięk można zobaczyć? 
• Materiały: gumki recepturki, folia, pieprz, gruboziarnista sól lub bazylię, garnek, plastikowe 

pudełko, łyżka. 

• Przebieg: na plastikowym pudełku, za pomocą gumki recepturki, zamocujcie folię i wysypcie na 

nią pieprz, gruboziarnistą sól lub bazylię. Następnie weźcie garnek, unieście go wylotem w stronę 

pudełka i uderzcie mocno łyżką. 

• Wynik: powietrze przenosi fale dźwiękowe, ziarenka poruszają się. 

• Wniosek: eksperyment pokaże, że można „zobaczyć” powietrze. Na tej samej zasadzie działa 

radio – powietrze przenosi fale dźwiękowe i dlatego możemy słuchać muzyki. 

 

Magnesy. 



 

Co przyciąga magnes? 
• Materiały: magnesy, przeróżne przedmioty drewniane, plastikowe, metalowe. 

• Przebieg: każde dziecko otrzymuje jeden magnes i przeprowadza prosty eksperyment. Sprawdza 

za pomocą dotyku, które przedmioty znajdujące się w sali są przez magnes przyciągane, a które nie. 

Dzieci poruszają się swobodnie po sali w czasie, który wyznacza cicha, spokojna muzyka. Po 

zakończeniu eksperymentów dzieci umieszczają magnesy na tablicy magnetycznej. Nauczyciel 

demonstruje po kolei przedmioty wykonane z różnych tworzyw, a dzieci określają, czy magnes 

przyciągał pokazywany przedmiot, czy też nie. Przedmioty przyciągane przez magnes są 

umieszczane na tablicy magnetycznej. Na zakończenie dzieci udzielają odpowiedzi na postawione 

wcześniej pytanie. 

• Wynik: nie wszystkie przedmioty dały się przyciągnąć przez magnes. 

• Wniosek: magnes przyciąga metal. 

 

Magnetyczne rybki 
• Materiały: kawałek folii aluminiowej, miski z wodą, Sznurek o długości 20 cm, patyki. 

• Przebieg: duży kawałek folii aluminiowej składamy trzy razy na połowę. Wycinamy z folii rybki. 

Wsuwamy w korpus każdej rybki. Wrzucamy je do miski z wodą. Sznurek o długości 20 cm 

przywiązujemy do niewielkiego magnesu, a drugi koniec do patyka. Dzieci dzielimy na dwie 

drużyny. Każdy z graczy otrzymuje wędkę. 

Reprezentanci drużyn mają zadanie złowić jak najwięcej rybek w jak najkrótszym czasie. 

Zawodnicy próbują złowić ryby magnesem. Jeśli dwie osoby złowią tę samą rybkę muszą wrzucić 

ją z powrotem do miski. 

• Wniosek: dwa magnesy wzajemnie przyciągają się bądź odpychają w zależności od tego, którą 

stroną je do siebie przyłożymy. 

 

Zaczarowany latawiec 
• Materiały: papierowy latawiec, taśma klejąca, biurowy spinacz, sznurek, magnes. 

• Przebieg: do papierowego latawca przyklejamy na taśmę klejącą biurowy spinacz (na środku 

latawca). Przyczepiamy sznureczek do końca latawca i drugą część sznurka przyklejamy do ławki 

(stołu). Latawiec kładziemy na stole, a w pewnej odległości od latawca umieszczamy magnes. 

• Wynik: latawiec będzie się wznosił w kierunku magnesu. 

• Wniosek: kiedy przedmiot znajduje się w polu magnetycznym, magnetyzm działa na niego 

mocniej niż siła przyciągania ziemskiego tzw. grawitacja. Dlatego siła magnesu może 

przezwyciężyć prawa grawitacji. 

 

Poduszka powietrzna 
• Materiały: taśma klejąca, plastelina, magnesy, samochody zabawki. 

• Przebieg: taśmą klejącą lub plasteliną przymocowujemy magnesy do dwóch niewielkich 

samochodów - zabawek typu „Matchbox” w ten sposób, aby magnesy się od siebie „odpychały”. 

Następnie wykonujemy „próby zderzeniowe” samochodów przygotowanych w ten sposób. 

• Wynik: samochody nigdy się nie zderzą. 

• Wniosek: jeżeli dwa magnesy przyłożymy do siebie stroną tak, aby się odpychały to i przedmioty, 

na których umieściliśmy magnesy również będą się odpychały. 

 

Tajemniczy klej 
• Materiały: plastikowy model kolejki, magnesy. 

• Przebieg: w doświadczeniu wykorzystujemy plastikowy model kolejki: magnesy 

przymocowujemy do wagoników podobnie jak w poprzednim doświadczeniu (z tym, że magnesy 

muszą się przyciągać) „sczepiamy” ze sobą lokomotywę i kolejne wagoniki, a następnie 

demonstrujemy, że pociąg jedzie, a wagoniki się nie rozdzielają. 

• Wynik: pociąg jedzie, a wagoniki się nie rozdzielają dzięki prawidłowemu umieszczeniu 



magnesów. 

• Wniosek: jeżeli dwa magnesy przyłożymy do siebie stroną tak, aby się przyciągały to i przedmioty, 

na których umieściliśmy magnesy również będą się przyciągały. 

 

Samoloty 
• Materiały: kartki z narysowaną leniwą ósemką, papierowy samolocik, spinacze biurowe. 

• Przebieg: dzieci siedzą naprzeciwko siebie (zabawa w parach). Jedno dziecko trzyma kartkę z 

narysowaną trasą w kształcie „leniwej ósemki”. Na kartce leży mały papierowy samolocik z 

przyklejonym spinaczem biurowym. Drugie dziecko manipuluje magnesem pod kartką w taki 

sposób, aby samolot poruszał się po wyznaczonym torze „leniwej ósemki”. Następuje zmiana ról. 

Na koniec dzieci rysują po zorze „leniwą ósemkę”, po czym ozdabiają trasę lotu samolotu poprzez 

dorysowywanie różnych elementów, np. chmurek, planet. 

• Wynik: magnes steruje ruchem samolotu dzięki spinaczowi umieszczonemuw samolocie. 

• Wniosek: magnes przyciąga metalowy spinacz nawet przez papier i dzięki temu może poruszać 

samolotem po wyznaczonym torze. 

 

Czarodziejska flota 
• Materiały: duży magnes, przedmioty metalowe (spinacze, agrafki, druciki, blaszki) i niemetalowe 

(papier, karton, gumka, klocki drewniane i plastikowe), kartki A4, łódki papierowe, miska z wodą. 

• Przebieg: przygotowujemy papierowe łódki. W kilku z nich umieszczamy drobne przedmioty z 

metalu. Nauczycielka wydaje polecenie przeprowadzenia łodzi przez „jezioro”. Dzieci metodą prób 

i błędów próbują wykonać polecenie (udaje się to dzięki właściwościom przyciągającym magnesu). 

• Wniosek: magnes ma właściwości przyciągania niektórych matali. Siła magnetyczna działa też 

przez niektóre materiały. 

 

Siła magnetyczna a grawitacja - latający dywan 
• Materiały: magnes zawieszony na sznurku, spinacz, kolorowy papier, nożyczki, taśma klejąca, 

nitka, ołówek, stół. 

• Przebieg: rysujemy na kolorowym papierze mały prostokąt, wycinamy go. Taśmą klejącą 

przymocowujemy na nim spinacz. Przygotowujemy nitkę długości 30 cm i przywiązujemy jeden 

koniec do spinacza, a drugi przymocowujemy taśmą klejącą na stole. Zbliżamy od góry magnes do 

leżącego na stole dywanu (latający dywan unosi się i podąża za magnesem). 

• Wniosek: siła magnetyczna magnesu jest silniejsza od siły grawitacji przyciskającej latający 

dywan do stołu. 

 

Zgubiony przedmiot. 
Jak wyjąć igłę ze szklanki z wodą bez dotykania igły i wody? 

• Materiały: magnes, szklanka, metalowy przedmiot. 

• Przebieg: przykładamy magnes do ścianki szklanki i wyciągamy zgubiony przedmiot bez 

dotykania go dzięki przyciąganiu magnesu. 

• Wniosek: magnes przyciąga metalowe przedmioty, które razem z nim się poruszają wychodząc 

nawet ponad powierzchnię wody. Siła przyciągania magnesu działa także przez szkło i wodę. 

 

 


