
Doświadczenia cz.I 

Nazwa doświadczenia:  

„Gęstość cieczy – ocean w butelce” 

Potrzebne materiały:  

 plastikowa butelka – 2 litrowa 

 1 litr wody 

 1 litr oleju 

 niebieski barwnik spożywczy (ewentualnie niebieska farba, bibuła lub atrament) 

 pojemnik z miarką i dziubkiem do nalewania 

 łyżeczka 

 lejek 

 muszelki 

Przebieg:  

Do butelki wlewamy litr wody. Wsypujemy/wlewamy do środka niebieski barwnik (ewentualnie 
zabarwiamy wodę – wlewamy do pojemnika wodę, dzieci rwą bibułę na małe kawałki i wrzucają ją do 
wody, mówimy dzieciom, że będziemy teraz gotować zupę i mieszamy bibułę z wodą obserwując jak 
woda zmienia kolor). Mieszamy aby woda zmieniła kolor na niebieski. 
Do butelki wlewamy litr oleju. Mocno zakręcamy korek i wstrząsamy butelką – olej początkowo miesza 
się z wodą tworząc różnej wielkości pęcherzyki. Gdy przestajemy wstrząsać butelką woda i olej 
rozwarstwiają się. Woda zostaje na dole a olej na górze. Po zabawie ze wstrząsaniem wrzucamy do 
butelki muszelki i obserwujemy w którym miejscu się zatrzymają – opadają na dno. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają pojęcie gęstość cieczy – woda i olej to różne ciecze, każda z nich ma inną 
gęstość/ciężar. Woda jest cięższa  niż olej więc opada na dno. Najcięższe z naszego 
eksperymentu są muszelki, najlżejszy jest olej 

 udoskonalą precyzję ruchów, rozwiną mała motorykę przy przelewaniu cieczy 

 nauczą się korzystać z miarki podanej na pojemniku 

 utrwalą nazwy kolorów 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 
 



Nazwa doświadczenia:  

„Mieszanie się kolorów” 

Potrzebne materiały:  

 przezroczyste kubeczki (lub małe słoiki/szklanki) 

 woda 

 kolorowe barwniki (czerwony, niebieski, zielony, żółty) 

 dzbanek 

 plakat przedstawiający mieszanie się kolorów z pustymi polami do wypełnienia przez dzieci 

 kredki 

Przebieg:  

Do 4 kubeczków wlewamy wodę (do pełna). Do każdego kubeczka wlewamy inny barwnik. 
Następnie do pustych kubeczków wlewamy dowolne kolory (po dwa do każdego kubeczka) i 
obserwujemy jakie nowe kolory powstaną. Po każdym mieszaniu dwóch kolorów uzupełniamy wykres 
przedstawiający mieszanie się kolorów (kolorujemy kwadraty: jeden kolor + drugi kolor = trzeci kolor). 
 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają 3 kolory podstawowe – czerwony, niebieski, zielony – to z nich powstają inne kolory 

  dowiedzą się, że w wyniku zmieszania dwóch kolorów powstaje trzeci (czerwony+ niebieski= 
fioletowy, żółty+ czerwony= pomarańczowy, żółty+ niebieski= zielony itd.), 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

  nauczą się koncentracji uwagi i skupienia na wykonywanej czynności 

 rozwiną precyzję ruchów 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Tańczące rodzynki” 

Potrzebne materiały:  

 woda gazowana 

 szklanki 

 rodzynki 

Przebieg:  

Do szklanki z gazowaną wodą wsypujemy rodzynki i obserwujemy co się stanie – rodzynki poruszają 
się po szklance z góry na dół. Dzielimy dzieci na pary. Każda para samodzielnie wykonuje 
doświadczenie. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się w jaki sposób dwutlenek węgla porusza rodzynkami – gdy rodzynki opadają na 
dół przyczepiają się do nich pęcherzyki dwutlenku węgla, który podnosi je do góry. Gdy 
rodzynki z pęcherzykami wypłyną nad powierzchnię wody pęcherzyki pękają i rodzynki znowu 
spadają na dół 

  poćwiczą precyzję ruchów (motoryka mała) 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Babko, babko udaj się – piasek z mąki” 

Potrzebne materiały:  

 8 szklanek mąki 

 2 szklanki oleju 

  ewentualnie: kreda starta na tarce – dla zabarwienia masy 

 duża miska 

  plastikowe zabawki do zabawy w piasku (foremki do odciskania, łopatki, grabie). 

Przebieg:  

Wszystkie składniki wsypujemy do miski. Mieszamy. Rozdajemy dzieciom plastikowe zabawki i 
zachęcamy do twórczej zabawy powstałym piaskiem. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 doświadczą ćwiczeń sensorycznych 

  rozwiną małą motorykę 

 wyćwiczą mięśnie dłoni i palców 

  rozwiną kreatywność i wyobraźnię 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

  pobudzą receptory dotykowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Magiczny palec” 

Potrzebne materiały:  

 miska 

 woda 

  pieprz 

 płyn do mycia naczyń 

 mleko 

 kreda starta na tarce. 

Przebieg:  

Do miski wlewamy wodę. Do wody wsypujemy pieprz. Maczamy palec w płynie do mycia naczyń. 
Wkładamy palec do miski z wodą i pieprzem – pieprz rozejdzie się na boki. To samo doświadczenie 
powtarzamy z mlekiem i kredą. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają pojęcie: napięcie powierzchniowe – na powierzchni wody działają małe cząsteczki, 
które przyciągają się do siebie i mocno trzymają pieprz i kredę. Olej niszczy te cząsteczki i 
sprawia, że cząsteczki wody puszczają cząsteczki pieprzu i kredy (i te odsuwają się na boki) 

 utrwalą nazwy kolorów 

 pobudzą receptory dotykowe 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Znikający atrament” 

Potrzebne materiały:  

 2 szklanki 

  gorąca i zimna woda 

 atrament 

 ocet 

  strzykawka 
 

Przebieg:  

Do jednej szklanki nalewamy zimną do drugiej ciepłą wodę (do połowy wysokości). 
Do obu szklanek wstrzykujemy atrament – w gorącej wodzie szybciej się rozprzestrzenia i po chwili 
znika. 
Do szklanki z ciepłą wodą wlewamy ocet – atrament pojawia się znowu. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają zjawisko: dyfuzja – rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej 
 dowiedzą się, że każda substancja jest zbudowana z cząsteczek, cząsteczki różnych substancji 

mogą łączyć się ze sobą lub odpychać 
 utrwalą nazwy kolorów – niebieski 
 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Zabawa w chowanego z lateksową rękawiczką” 

Potrzebne materiały:  

 lateksowe rękawiczki 

  pompony, 

 plastikowe korki od butelek 

 patyczki 

 ryż 

 sól 

 groch 

 inne dowolne przedmioty. 

Przebieg:  

Do lateksowych rękawiczek wkładamy różne przedmioty (2 rękawiczki zostawiamy puste i prosimy 
dzieci aby same wymyśliły co możemy do nich schować), pompujemy rękawiczki i zawiązujemy. 
Kolejno zawiązujemy dzieciom oczy i prosimy o potrząśnięcie balonem i zgadnięcie co jest w środku. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się, że zmysł słuchu służy do odbierania fal dźwiękowych 

 pobudzą zmysł słuchu 

 nauczą się koncentracji uwagi i skupienia na wykonywanej czynności 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Ciecz nienewtonowska – zabawa z gniotkiem” 

Potrzebne materiały:  

 mąka ziemniaczana 

 woda 

 duża miska 

 ewentualnie barwnik 

Przebieg:  

Do miski wsypujemy mąkę i zalewamy ją wodą (w takiej proporcji aby mąki było więcej niż wody i aby z 
powstałej cieczy udało się ulepić kulkę). Uderzamy w masę ręką – masa stawia widoczny opór. 
Pokazujemy dzieciom jak działa powstała masa – gdy ściskamy masę to jest twarda i można z niej 
ulepić kulkę, gdy przestajemy ściskać rozlewa nam się w dłoniach. Każde dziecko dostaje odrobinę 
masy i zaczyna zabawę. Dodatkowo możemy dodać do masy barwnik wtedy masa będzie kolorowa. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają pojęcie i właściwości cieczy nienewtonowskiej – zwykła ciecz pod wpływem nacisku 
ugina się, ciecz nienewtonowska jest twarda 

  rozwiną motorykę małą, usprawnią mięśnie dłoni i palców 
 pobudzą ciekawość poznawczą 
  pobudzą receptory dotykowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Kolorowy wybuch” 

Potrzebne materiały:  

 słoiki lub inne wysokie i niskie pojemniki 

  ocet 

 Soda 

  płyn do mycia naczyń 

 barwniki spożywcze (ewentualnie atrament, sok z buraków itp.) 

  pipetki 

 łyżeczki. 

Przebieg:  

Do słoików wlewamy ocet i wsypujemy barwniki. Mieszamy. Dodajemy odrobinę płynu do mycia naczyń. 
Mieszamy. Do powstałych roztworów dodajemy sodę (zostawiając wolnych kilka słoików z octem) – 
soda połączona z octem zaczyna musować a dzięki temu, że w roztworze jest płyn do mycia naczyń 
powstaje obfita piana. Do słoików możemy dolewać jeszcze więcej octu (dobrze jest wlać kolorowy ocet 
w sam środek pieniącego się wulkanu), sody i płynu do mycia naczyń – spotęguje to eksplozję. 
 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają reakcję zachodzącą po zmieszaniu sody z octem – powstaje musujący płyn 

 pobudzą zmysły 

 utrwalą wiedzę o kolorach 

 rozwiną precyzję ruchów, motorykę mała 

  pobudzą ciekawość poznawczą 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Malowanie bibułą” 

Potrzebne materiały:  

 kolorowa bibuły 

 kartki 

  spryskiwacz z wodą 

Przebieg:  

Na kartkach układamy dowolne kompozycje z bibuły. Spryskujemy prace wodą. Zdejmujemy bibułę. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się, że bibuła jest stworzona z kolorowych barwników 

 utrwalą nazwy kolorów 

  poćwiczą kreatywność 

  poćwiczą małą motorykę, precyzję ruchów 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Słaba lub mocna herbata” 

Potrzebne materiały:  

 3 szklanki lub inne szklane pojemniki 
  soda oczyszczona 
 ocet 
  napar z herbaty 

Przebieg:  

Do każdej szklanki wlewamy napar z herbaty (możemy go przygotować wcześniej razem z dziećmi) – 
do mniej więcej polowy szklanki. 
Do pierwszej szklanki wsypujemy łyżeczkę sody oczyszczonej i mieszamy – herbata zmieni kolor na 
jaśniejszy (słaba herbata). 
Do drugiej wlewamy łyżeczkę octu – herbata zmieni kolor na ciemniejszy (mocna herbata). 
Trzecią szklankę zostawiamy dla porównania kolorów. 
Zawartość szklanki z sodą wlewamy do szklanki z octem – wydzieli się dwutlenek węgla i powstały 
roztwór zacznie się pienić. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się jaki wpływ na herbatę ma ocet i soda (po dodaniu sody herbata ma jaśniejszy 
kolor, po dodaniu octu ciemniejszy) oraz, że po dodaniu sody do octu wytwarza się dwutlenek 
węgla (zupełnie jak w gazowanych napojach typu coca-cola) 

 utrwalą pojęcia – jaśniejszy, ciemniejszy 

  pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Masa klejąca – papier toaletowy” 

Potrzebne materiały:  

 papier toaletowy 

  mydło (3 kostki mydła na 1 rolkę papieru) 

 ciepła woda (2 kubki) 

  foremki do ciastek 

 tarka 

Przebieg:  

Mydło ścieramy na drobnych oczkach tarki. 
Papier rwiemy na pojedyncze listki. 
Wszystko wrzucamy do miski i zalewamy wodą. 
Mieszamy.Za pomocą foremek tworzymy z masy różne kształty. 
 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 doświadczą ćwiczeń sensorycznych 

  rozwiną małą motorykę 

 wyćwiczą mięśnie dłoni i palców 

 rozwiną kreatywność i wyobraźnię 

  pobudzą ciekawość poznawczą 

  pobudzą receptory dotykowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Pływające jajka” 

Potrzebne materiały:  

 jajka 

 woda 

  duży przezroczysty pojemnik 

 Sól 

  łyżeczka 

Przebieg:  

Do pojemnika wlewamy wodę. Ostrożnie wkładamy do środka jajka – jajka opadają na dno pojemnika. 
Wyjmujemy jajka i do pojemnika wsypujemy kilka łyżeczek soli. Mieszamy do całkowitego 
rozpuszczenia się soli. Ostrożnie wkładamy jajka do środka – jajka unoszą się na powierzchni. 
Na koniec możemy do pojemnika z osoloną wodą dolać nieosoloną wodę i obserwować co się wydarzy 
– jajka będą opadać na dno. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają zjawisko wyporności cieczy w zależności od jej zasolenia – im większe zasolenie tym 
większa wyporność, gdy w pojemniku pojawiła się sól jajka zostały przez nią wyparte do góry. 
Tak samo dzieje się gdy pływamy w słonej wodzie – woda unosi nasze ciało na powierzchni, 

 nauczą się logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych 

 nauczą się stawiania hipotez, obserwowania i wyciągania wniosków 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

 poćwiczą liczenie – jajek, łyżek soli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Mieszanie płynów” 

Potrzebne materiały:  

 dzbanek 

 łyżka 

 płyn do mycia naczyń 

  woda 

  olej 

 mleko 

  coca – cola 

  dowolny syrop owocowy 

  każdy inny dowolny płyn 

 

Przebieg:  

Kolejno wlewamy wszystkie płyny do dzbanka i obserwujemy co się stanie – płyny o różnej gęstości nie 
mieszają się ze sobą. 
Mieszamy całość – wszystkie płyny oprócz oleju zmieszały się z wodą. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają pojęcie cieczy – ciecz to to wszystko co można wylewać, przelewać, wlewać 
 poznają pojęcie gęstości cieczy – ciecze mają różną gęstość/wagę, ciecze o tej samej gęstości 

mieszają się ze sobą, ciecze o różnej gęstości nie mieszają się, najcięższe ciecze są zawsze 
na dole, najlżejsze na górze 

 udoskonalą precyzję ruchów, rozwiną mała motorykę przy przelewaniu cieczy 
 utrwalą nazwy kolorów 
 pobudzą ciekawość poznawczą 

 

 

 

 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Czy rośliny piją wodę?” 

Potrzebne materiały:  

 liście kapusty pekińskiej 

  barwniki spożywcze (lub bibuła) 

  szklanki z wodą. 

Przebieg:  

Do szklanek z wodą wlewamy barwniki spożywcze. 
Do każdej szklanki wkładamy jeden liść kapusty. 
Zaznaczamy na szklankach poziom wody. 
Odstawiamy szklanki na 2 doby – liście zaczną zmieniać kolor (na taki w jakim barwniku były włożone). 

 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się, że rośliny tak jak ludzie potrzebują do życia wodę i że składają się z maleńkich 
rurek, którymi woda jest roznoszona po całym liściu 

 pobudzą ciekawość poznawczą 
 nauczą się koncentracji uwagi i skupienia na wykonywanej czynności 
 utrwalą wiedzę o kolorach 
 nauczą się cierpliwości w oczekiwaniu na efekt doświadczenia 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



Nazwa doświadczenia:  

„Rysowanie w bułce tartej” 

Potrzebne materiały:  

 duża blaszka 

  bułka tarta 

  pompony 

  patyczki 

  słomki 

 pędzelki 

  wykałaczki 

  czarne kartki 

  klej 

Przebieg:  

Wysypujemy bułkę tartą na blaszkę i zaczynamy różne zabawy: 
- układamy na bułce pompony i prosimy aby dzieci rysując palcem kreski połączyły te same kolory 
pomponów, 
- zakopujemy w bułce patyczki i odszukujemy je zdmuchując bułkę przez słomkę lub odkopując 
pędzelkiem, 
- odbijamy w bułce nasze dłonie, 
- malujemy różne wzory za pomocą wykałaczek, 
- smarujemy na białej kartce różne wzory, przykładamy kartkę do bułki i mamy „bułkowy” obrazek. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się, że bułka tarta jest produktem sypkim (jak piasek) – można z niej tworzyć różne 
rzeczy, rysować na niej, przesypywać 

  rozwiną małą motoryką 
  wykonają ćwiczenie logopedyczne – dmuchanie przez słomkę 
  utrwalą nazwy kolorów 
 rozwiną  wyobraźnię twórczą 
 pobudzą ciekawość poznawczą, 

 

 

 

 

 



 

Nazwa doświadczenia:  

„Jajko w butelce” 

Potrzebne materiały:  

 jajko ugotowane na twardo w skorupce 

  szklana butelka (średnica otworu musi być mniejsza niż średnica jajka) 

 zapałki. 

Przebieg:  

Obieramy jajko ze skorupki. 
Wrzucamy do butelki zapaloną zapałkę. 
Natychmiast zatykamy jajkiem otwór butelki – jajko zostanie wciągnięte do środka. 
Wspólnymi siłami próbujemy wydostać jajko ze środka – energicznie uderzamy butelką aby jajko 
rozpadło się na małe kawałki. 

 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się czemu jajko zostało wepchnięte do butelki – pod wpływem zapalonej zapałki 
powietrze w butelce zrobiło się bardzo ciepłe, gdy zatkaliśmy otwór do butelki przestało 
napływać chłodniejsze powietrze z zewnątrz. To chłodne powietrze tak mocno zaczęło naciskać 
na jajko, że wepchnęło je do środka (duża różnica ciśnień pomiędzy powietrzem w butelce i 
poza nią) 

  pobudzą ciekawość poznawczą, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa doświadczenia:  

„Co znika w wodzie?” 

Potrzebne materiały:  

 kilka szklanych pojemników (np. słoiki lub szklanki) 

 zimna i ciepła woda w dzbankach 

  łyżeczka 

  dowolne substancje typu: sól, cukier, pieprz, mąka, kreda, piasek, kakao, wiórki kokosowe, 
kasza) 

Przebieg:  

Do szklanek z wodą wlewamy do połowy wysokości zimną wodę. Następnie kolejno wsypujemy do 
szklanek różne substancje i mieszamy je. Obserwujemy, które substancje rozpuszczają się w wodzie a 
które nie. 
Następnie przeprowadzamy to samo doświadczenie z ciepłą wodą i sprawdzamy czy wybrane przez 

nas substancje szybciej rozpuszczają się w zimnej czy w ciepłej wodzie. 

 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 poznają pojęcia substancji rozpuszczalnych w wodzie i nierozpuszczalnych w wodzie – każda 
substancja składa się z małych cząsteczek, kiedy cząsteczki wody połączą się z cząsteczkami 
substancji, którą mieszamy to znaczy, że dana substancja jest rozpuszczalna w wodzie (a nam 
wydaje się, że ona znika). Kiedy cząsteczki wody nie chcą połączyć się z daną substancją to 
wtedy mamy do czynienia z substancją nierozpuszczalną w wodzie 

  poznają pojęcie: roztwór wodny – kiedy pomieszamy jakąś substancję z wodą to wtedy 
powstały płyn możemy nazwać roztworem 

  pobudzą ciekawość poznawczą 

 nauczą się koncentracji uwagi i skupienia na wykonywanej czynności 

 rozwiną precyzję ruchów 
 

 

 

 

 

 



 

Nazwa doświadczenia:  

„Kolorowe obrazy z pianki do golenia” 

Potrzebne materiały:  

 pianka do golenia 

 plastikowe tace 

  strzykawki 

  farby w różnych kolorach 

  kubki z wodą 

 Łyżeczka 

  Wykałaczki 

  białe kartki. 

Przebieg:  

Do kubków z wodą wciskamy farbę, mieszamy. Pokazujemy dzieciom w jaki sposób posługuje się 
strzykawką. Każde dziecko kolejno wyciska na plastikową tacę piankę do golenia i rozprowadza piankę 
łyżeczką. Każde dziecko dostaje strzykawkę, nabiera dowolny kolor farby i wyciska na piankę. 
Następnie wykałaczką „mieszamy” piankę z farbą tworząc kolorowy obraz. 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 utrwalą nazwy kolorów 

 rozwiną małą motorykę 

 pobudzą ciekawość poznawczą 

  rozbudzą kreatywność 

 nauczą się koncentracji uwagi i skupienia na wykonywanej czynności 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa doświadczenia:  

„Tabletka musująca” 

Potrzebne materiały:  

 butelka 

  dzbanek 

 tabletka musująca 

 barwnik 

 olej 

 woda 

Przebieg:  

Do plastikowej butelki wlewamy olej (do ¾ wysokości). 
Do dzbanka wlewamy pół szklanki wody i barwnik spożywczy. 
Do butelki z olejem wrzucamy pokruszoną tabletkę musującą. 
Wlewamy wodę z dzbanka do butelki z olejem – tworzą się kolorowe bąbelki. 

 

Czego nauczą się dzieci / wyjaśnienie zjawiska :   

 dowiedzą się, że bąbelki powietrza, które pojawiły się w butelce są bardzo lekkie i dlatego 
unoszą się do góry 

 dowiedzą się, ze woda jest cięższa od oleju 

 utrwalą nazwy kolorów 

  poćwiczą precyzję ruchów (motoryka mała) 

 Pobudzenie ciekawości poznawczej. 
 

 


