
Eksperymenty dla dzieci 

 
Dzieci uwielbiają  eksperymentować i najlepiej uczą się przez działanie. Z 

niewielką pomocą dorosłych mogą przeprowadzić pierwsze doświadczenia i 

poprzez zabawę poznać prawa fizyki i chemii. Jest to też dobra okazja dla 

nas dorosłych aby zaciekawić dziecko otaczającym je światem nawet wtedy 

gdy ogranicza się on do czterech ścian naszego domu. 

 

 

A zatem do dzieła!!! 

 

 

Kolorowa mozaika 
Do  wykonania tego doświadczenia potrzebne będą: talerz, 

barwnik do żywności, mleko, płyn do mycia naczyń oraz 

patyczek higieniczny.  

Zabawę zaczynamy od nalania mleka na talerzyk w takiej ilości, by 

mleko zakryło cale dno, ale by się nie wylewało. Następnie 

bierzemy barwniki do żywności i tworzymy z nich kolorowe 

plamki. Następnie  patyczkiem kosmetycznym tworzymy  na 

mleku piękną, wielobarwną mozaikę. 

 

Ciecz nienewtonowska 
Ciecz nienewtonowską stwarza świetnie możliwości zabawy i jest fascynująca w dotyku.  

Do wykonania tego eksperymentu potrzebne nam będą:  

pół szklanki wody, jedna szklanka mąki ziemniaczanej oraz barwnik spożywczy (można 

go pominąć). 

 Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, do powstania "papki". Spróbujcie ją zagnieść - 

będzie jak plastelina. Jednak pozostawiona sama sobie staje się jak woda i przelewa się przez 

palce. 

 

Chmurka w butelce 
Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne są: 

  butelki wykonane z przezroczystego plastiku, gorąca woda i kostki lodu. 

 Plastikową butelkę należy wypełnić gorącą, ale nie wrzącą wodą. Odczekaj chwilę i wylej 

ostrożnie pół butelki. Następnie włóż kostkę lodu do otworu butelki. Poniżej kostki lodu 

pojawi się mglista chmurka, czyli skroplona para wodna, a właściwie bardzo małe krople 

wody, będące już w stanie ciekłym. Sama para wodna jest bowiem niewidoczna i to warto 

wyjaśniać dzieciom. 

 

 

 

 



 

 

Samoczynnie napełniające się balony 
Ten eksperyment to niestandardowy sposób na nadmuchanie 

balona. Musimy przygotować przede wszystkim balony,  

butelkę, sodę oczyszczoną i ocet winny. Poprzez lejek 

nasypujemy do pustego balona niewielką ilość sody. 

Następnie bierzemy butelkę i nalewamy do niej octu 

winnego oraz barwnik. Ostatni krok to nałożenie na butelkę 

balona i... czekamy, aż zacznie się napełniać. 

 

Hodowla  własnej  roślinki 
Eksperyment, który uwielbiają dzieci w każdym wieku. Wymaga trochę cierpliwości i 

wytrwałości, ale  można dzięki niemu zaobserwować ciekawy proces rozwoju. W 

doświadczeniu tym mamy okazję zaobserwować, jak rozkwita zasadzona roślina. 

 Do doświadczenia  potrzebujemy: 

 nasion (najlepiej rzeżuchy), trochę waty, wodę, (kubek po jogurcie. 

 

 

Wkładamy watę na dno kubka po jogurcie. Całość 

zalewamy wodą tak, by woda się nie wylewała, zaś 

wata była odpowiednio nasączona. Na wilgotna 

powierzchnię z watowego dna rozsypujemy nasiona 

rzeżuchy. Rzeżuchę najlepiej postawić na parapecie, 

by codziennie obserwować zachodzące zmiany - jak 

pęcznieją i kiełkują nasiona, jak rosną i jak zaczynają 

pojawiać się pierwsze listki. Po upływie około 10 -12 

dni wyhodowana rzeżucha nadaje się do spożycia. 


