
Zabawy na „Dzień Wody” 

22.03 obchodzimy Dzień Wody. Może on być doskonałą okazją do 

wykonania kilku prostych eksperymentów, a także wytłumaczenia 

dzieciom jak ważne jest oszczędzanie wody oraz ochrona przed 

zanieczyszczeniem naturalnych zbiorników wodnych. 

 „Co pływa, a co tonie?” – do wykonania potrzebne jest nam 

przezroczyste naczynie oraz przedmioty o różnej strukturze i 

wadze np. gumowa kaczka, łyżeczka, klucz, kamień, piłeczka do 

ping ponga, nakrętka, drewniany klocek itp. Dzieci wrzucają po 

kolei przedmioty do miski z wodą i obserwują, które przedmioty 

unoszą się na powierzchni wody, a które toną. Tłumaczymy 

dzieciom, że wszystko zależy od tego jaki przedmiot ma ciężar, 

lekki przedmioty – pływają, a ciężkie toną. 

 

 

 „Co rozpuszcza się w wodzie?” – potrzebujemy kilku szklanek z 

wodą oraz różnorodne produkty np. sól, mąka, cukier, fasola, 

kasza gryczana, farba plakatowa, barwnik spożywczy. Dzieci 

sprawdzają, które produkty rozpuszczają się w wodzie oraz jakie 

czynniki mogą przyspieszyć ten proces (ciepła woda, mieszanie). 

 



 „Deszcz w słoiku” – do wykonania eksperymentu 

potrzebujemy: słoik z wodą, pianka do golenia, barwniki do 

jajek lub spożywcze, strzykawka. Słoik napełniamy wodą (ok 3/4 

słoika), następnie wciskamy piankę do golenia. Kroplomierzem 

wpuszczamy rozcieńczony barwnik. Początkowi zbiera się on 

pod pianką, a później zaczyna kapać na dół jak kolorowy deszcz. 

 

 „Lampa lawa” – do wykonania doświadczenia potrzebujemy: 

wysoką szklankę, olej, barwniki do jajek lub spożywcze, 

strzykawka lub kroplomierz, tabletkę musującą. Do szklanki 

wlewamy wodę (mniej więcej do 2/4 wysokości), następnie 

dodajemy olej mniej więcej 1/4 wysokości. Wkrapiamy barwnik 

i obserwujemy jak spada w dół tworząc piękne mozaiki. Na 

zakończenie wrzucamy tabletkę musującą. 

 



 „Podwodny świat” – praca plastyczno – techniczna. Do 

wykonania domowego akwarium będzie nam potrzebne 

kartonowe pudełko( może być np. po butach), farby plakatowe, 

klej wikol oraz różnorodny materiał recyklingowy( nakrętki, 

kubeczki po jogurtach, butelki, rolki po papierze toaletowym 

itp.). Wnętrze pudełka malujemy niebieską farbą plakatową i 

czekamy aż wyschnie. Z surowców wtórnych tworzymy 

różnorodne stworzenia zamieszkujące podwodny świat i 

umieszczamy w naszym akwarium.  
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