
EKSPERYMENTY
Z DZIECKIEM 

W DOMU



pobudzanie ciekawości

u dziecka

Jakie są korzyści
dla dziecka z
przeprowadzonych
eksperymentów? 
 

rozwijanie myślenia

przyczynowo- skutkowego

doskonalenie

umiejętności obserwacji

zdobywanie nowych

doświadczeń



BALON JAK
MAGNES

PRZYGOTOWUJEMY BALON, WEŁNIANY
SZALIK,  KARTKĘ PAPIERU

Pompujemy balonik i zawiązujemy go. Papier

rwiemy na malutkie kawałki. Szalikiem pocieramy

balon, który przyciągnie skrwaki papieru.

Doświadczenie można wykonać z plastikową linią,

potartą o dżinsy. 



KOLOROWE
WARSTWY
WODY

PRZYGOTOWUJEMY:
5 SZKLANEK, CUKIER,

WODĘ, BIBUŁĘ,  ŁYŻECZKĘ

 
- DO KAŻDEGO NACZYNIA NALEWAMY OK. 70 ML

WODY.
- NASTĘPNIE WSYPUJEMY DO PIERWSZEGO JEDNĄ

ŁYŻECZKĘ CUKRU. DO KAŻDEGO KOLEJNEGO
NACZYNIA WSYPUJEMY O JEDNĄ ŁYŻECZKĘ

WIĘCEJ NIŻ DO POPRZEDNIEGO.
- KOLEJNYM KROKIEM JEST ZABARWIENIE WODY

PRZY POMOCY BIBUŁY - KAŻDE NACZYNIE NA INNY
KOLOR. WYSTARCZY ZAMOCZYĆ BIBUŁĘ NA CHWILĘ

W WODZIE.
-  NALEWAMY POWOLI PO ŚCIANKACH PUSTEJ

SZKLANKI PORCJE ROZTWORU. ZACZYNAMY OD
NACZYNIA, GDZIE BYŁO NAJWIĘCEJ CUKRU, POTEM

GDZIE BYŁO O JEDNA ŁYŻECZKĘ MNIEJ ITD.



 
 

malowanie po mleku

Przygotowujemy: mleko, barwniki, płyn do mycia naczyń,

patyczki do czyszczenia, zakraplacz lub łyżeczki, duży talerz.
 

Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo

rozpuszczone barwniki  lub wodę zabarwioną bibułą.Obserwujemy, jak

kolory rozpływają się mieszając ze sobą. Gdy na mleku zbierze się już

tęczowa tafla kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia naczyń.

Delikatnie dotykamy powierzchni mleka. Barwniki pod wpływem płynu i

zmiany napięcia powierzchniowego zaczną samoistnie wirować i mieszać

się.



Słodka tęcza

Potrzebujemy opakowania cukierków Skittles,1/4 szkl.

ciepłej wody,talerza. Cukierki układamy naprzemiennie

wokół talerza, tak aby tworzyły koło. Następnie delikatnie

wlewamy zawartość szklanki na środek talerza i

obserwujemy,jak ciepła woda rozpuszcza drażetki.

uciekajacy pieprz

Nasyp  zmielony pieprz na talerz  z wodą. Wkładamy do

niego palec.  Potem moczymy palec w płynie do mycia

naczyń. Jego palec będzie magiczny, bo pieprz ucieknie,

a wokół palca zostanie puste koło.



szklanki/butelki
przezroczyste,olej,woda,
barwniki,tabletki
musujące(np. wapno),latarka

Do szklanki (lub butelki) wlewamy wodę na około

1/5 wysokości. Do dajemy kilka kropel barwnika

spożywczego, całość mieszamy, a następnie

dodajemy olej. Do mieszaniny wrzucamy tabletkę

musującą i obserwujemy jak pastylka zmienia

kolorową wodę w fascynującą lawę.

Podświetlając szklankę od spodu latarką, możemy

cieszyć się  lampką wulkaniczną.

LAMPA
WULKANICZNA



Przygotowujemy wiosenne kwiaty,
wycięte z kolorowego papier.
Poszczególne płatki kwiatów

delikatnie zaginamy do wewnątrz,
tworząc z nich dojrzewające pąki.

Potem wkładamy je po kolei do
miski wypełnionej wodą (może być

zmieszana z niebieską farbą)
Kwiaty nasiąkające wodą

faktycznie rozkwitają, rozkładają
swoje płatki.

 

KWITNĄCE KWIATY Z
PAPIERU



 Pięć szklanek wypełniamy wodą: trzy z nich po brzegi i z barwnikami 

(czerwonym, żółtym, niebieskim). W pozostałych woda jest tylko na

dnie, bez  barwnika. Następnie wkładamy do szklanek zwinięte

papierowe ręczniki - i czekamy, aż woda  zacznie "wędrować" po nich

do sąsiednich pojemników.. Kolory mieszają się ze sobą, tworząc

wielobarwną wiosenną tęczę. Uwaga -na efekt trzeba trochę

poczekać.

Wędrująca
woda



JAK ZATOPIĆ OLEJ?

Wlewamy wodę do kieliszka,

potem olej i kakao. Wsypujemy

powoli sól. olej z kakao w

postaci bąbelków będzie opadał

na dno naczynia, które po chwili

będą wypływały na górę.

KOLOROWY DESZCZ

Do butelki wlewamy wodę,

następnie olej i na koniec

pipetą lub strzykawką

wpuszczamy kropelki

barwnika spożywczego.

BURZA W KIELISZKU

Do kieliszka wlewamy wodę,

na którą nakładamy piankę

do golenia i strzykawką bądź

pipetką polewamy piankę

barwnikiem spożywczym,

ew. zabarwioną wodą. 



Do małej, plastikowej butelki nalewamy ok. pół

szklanki octu. Do balona przy pomocy lejka

nasypujemy sodę - kilka łyżek. Zakładamy balon na

butelkę, tak, by soda połączyła się z octem . .

jak napompować
balon butelką?



 

Potrzebujemy dwóch identycznych szklanek. Do jednej

wlewamy wodę, a do drugiej olej. Na szklance z wodą

kładziemy kartę do gry  bądź grubszą kartkę papieru.

Odwracamy. Kartka przyssie się do wody i nie wyleci.Teraz

kładziemy szklankę z wodą na szklance z olejem i ostrożnie

usuwamy kartkę. Można zaobserwować, że olej z wodą

przemieściły się. Teraz olej jest u góry, a woda na dole,gdyż

olej ma mniejszą gęstość niż woda.

 



UCIEKAJĄCE BĄBELKI

Do przezroczystego pojemnika na dno

wsypujemy sodę oczyszczoną. Delikatnie po

ściankach wlewamy olej. Ocet barwimy, np. przy

pomocy farby, barwników czy bibułki. Następnie

nabieramy strzykawką/pepitką zabarwiony ocet i

wstrzykujemy do oleju. Tworzące się kolorowe

kulki opadają na dno, wchodzą w reakcję z sodą i

ponownie pieniąc się uciekają do góry.



Bąble z kociołka

Do 1/2 szklanki nalewamy wodę,a następnie 

 1/4 szkl.oleju.  Delikatnie wsypujemy sól na

warstwę oleju i obserwujemy wydobywające

się bąbelki .

kolorowa kapusta

W szklankach barwimy wodę. Do każdej z

nich wkładamy po liściu kapusty pekińskiej.

Po ok. jednym dniu liście zmienią kolor



Wlewamy wrzątek do słoika (do ok. połowy

wysokości). Na nakrętce umieszczamy lód i

kładziemy ją na górze słoika. Następnie odkrywamy

pokrywkę, wrzucamy zapaloną zapałkę i zakrywamy

z powrotem słoik. W środku zbiera się chmura,

którą po chwili wypuszczamy. Chmury zbudowane

są z kropelek wody. Parująca woda unosi się,

ochładza i zmienia w malutkie kropelki, które

tworzą chmury. Kiedy oglądamy je na niebie są

puszyste, a to po prostu duża ilość skroplonej

wody.

ZE WZGLĘDU NA WRZĄTEK I ZAPAŁKĘ

DOŚWIADCZENIE PRZEPROWADZA DOROSŁY!!!!

CHMURA W SŁOIKU



Życzymy mnóstwa zabawy

 i tylko udanych eksperymentów

 

Nauczycielki z gr. 2 "Wilki".




