
Tydzień 3 

ZABAWY BADAWCZE 

 

„Eksperymentowanie to takie czarowanie” 

„Każde badanie to poznawanie” 

 „Eksperymentowanie to fajne zadanie” 

 

WTOREK 14.04.2020 rok 

 

Dzień dobry dzieci!  Witamy Was serdecznie po Świętach Wielkanocnych! 

Dziś przypomnimy sobie nazwy figur geometrycznych, oraz wykonamy bardzo ciekawy 

eksperyment. 

 

1. Na sam początek rozgrzewka. Maszerujemy w różnych kierunkach,  na klaśnięcie rodzica, 

stajemy na jednej nodze, ręce trzymamy w bok. 

2. „Kto wyżej?” -  wspinamy się na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięgamy rękoma jak 

najwyżej, następnie przysiad ręce kładziemy na podłodze, głowa nisko – odpoczywamy. 

3. Proponuje posłuchajcie piosenki o figurach geometrycznych. Możecie do niej również 

zatańczyć. Czy znacie już wszystkie figury? Powtórzcie na głos ich nazwy, podzielcie je na 

sylaby. Jaką głoskę słyszymy pierwszą w ich nazwach? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

4. Dziś chciałabym, abyście wykonali doświadczenie, będzie Wam do tego potrzebna pomoc 

Waszych rodziców. 

 

„Samopompujące się balony” 

 

Potrzebujemy: 

butelkę, 

balon, 

ciepłą wodę, 

kostkę drożdży,  

cukier. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


Sposób wykonania:  

Do butelki wsypujemy 3 łyżki cukru oraz dodajemy pokruszone drożdże (około 

dwóch łyżek). Wlewamy ciepłą wodę. Potrząsamy, tak aby drożdże połączyły się  

z cukrem i wodą. Na szyjkę butelki należy nałożyć balon i odczekać około 15 – 20 

minut. Co się dzieję? Co udało Wam się zaobserwować? Czy balon się sam 

napompował? Jaki przybrał kształt?  

 

Drożdże należą do grupy grzybów, więc jak inne żywe organizmy potrzebują 

odpowiednich warunków. Żywią się cukrem, a do wzrostu potrzebują również 

ciepła. Komórki drożdży dzielą się, w efekcie czego powstają nowe komórki, które 

w tym przypadku stopniowo wypełniają zawartość butelki. Drożdże rosnąc  

i rozmnażając się wytwarzają dwutlenek węgla, który pompuje balon.  

 

Możecie również obejrzeć wykonanie eksperymentu na tej stronie. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk 

 

Brawo! Na pewno Wam wspaniale się udało wykonać doświadczenie :) 

 

5. Na koniec proszę abyście z kolorowego papieru wycieli duże koło i nakleili je na         

kartkę białego papieru -  będzie to Wasz balon. Teraz wycinajcie z kolorowego papieru 

figury geometryczne (trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty), ozdabiajcie mini swój balon. 

 

ŚRODA 15.04.2020 rok 

1. Kochani na początek proszę o przygotowanie różnej długości czterech kolorowych 

wstążek, mogą być to również paski kolorowej krepy. Wasze zadanie polega na 

poukładaniu ich  od najdłuższej do najkrótszej lub od najkrótszej do najdłuższej. Używajcie 

określeń: długa, krotka, trochę dłuższa, trochę krótsza. 

2. Kochani na powitanie posłuchajcie piosenki o wodzie. Możecie przy piosence potańczyć :) 

Czy widzicie jaką ważną rolę ona spełnia?. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

3. Poproście teraz rodziców o przeczytania opowiadania  pt. „Przygoda kropelki wody” 

(zmodyfikowana wersja opowiadania H. Bechlerowej). Posłuchajcie go uważnie. 

„W pewnym mieście, którego nazwy już nie pamiętam, znajdowała się przepiękna leśna 

polana. Wokoło niej, rosły przecudne drzewa, z których raz na jakiś czas, wiatr 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g


zdmuchiwał liście. Na jednym z tych liści leżała błyszcząca kropla. Na pewno została tu po 

wczorajszym deszczu, ale tego sama nie pamiętała. Beztrosko wygrzewała się na 

słoneczku, które co rusz wysyłało w jej stronę promienny uśmiech i rozmyślała. - Jak 

dobrze musi być jaskółkom tam w górze! I motylkom, co mogą fruwać z kwiatka na kwiatek. 

Chciałabym być motylem. Nie! Chciałabym dzwonić i pluskać jak strumyk! Powiedziała to 

tak głośno, że usłyszało ją słoneczko. Słoneczko dzień w dzień obserwowało to, co dzieje 

się w przyrodzie i wiedziało, że marzenia kropelki niedługo się spełnią. -Będziesz tam, 

gdzie fruwają jaskółki i fruwać będziesz jak motyle i zadzwonisz jak strumyk po kamykach. 

Będziesz blisko i daleko, zobaczysz to, o czym Ci się nigdy nie śniło. -Zobaczę – szepnęła 

kropelka i poczuła jak słoneczko zaczęło mocniej przygrzewać. Nagle, nie wiadomo jak, 

zaczęła przemieniać się w coś lekkiego i przejrzystego i unosić się do góry. Wznosiła się 

coraz wyżej, ku puszystym obłokom. Była teraz tak wysoko, że widziała z bliska jaskółki 

fruwające pod niebem. Nagle jednak, ni stad ni zowąd, wylądowała na jednej z kilku 

błękitnych chmurek. Poczuła, że robi jej się robić strasznie zimno. Przestraszyła się, kiedy 

wiatr przygnał ciemne chmury. Chmury zabrały biały, puszysty obłok, zamruczały groźnie, 

zaświeciły błyskawicą. Lunął deszcz. Kropelka uczuła, że leci w dół, że spada. Po drodze 

widziała rozłożyste drzewa, zielone trawy, z daleka widziała domy i ulice, które skąpane 

były w strugach deszczu. Otarła się także o skrzydło motylka, który leciał szybciutko, by 

ukryć się przed ulewą. Skakała po kamykach, płatkach kwiatów, źdźbłach trawy, aż  

w końcu wylądowała w jeziorku. Przypomniała sobie słowa słoneczka. - Prawdę mówiło  

– zadzwoniła mała kropelka, zanurzając się w jeziorku. Spędziła w nim trochę czasu. 

Pływała brzuszkiem do góry uśmiechając się wesoło do słoneczka. W pogodny dzień 

patrzyła w niebo, na białe chmurki srebrne od słońca. Marzyła, żeby znowu wędrować.  

I nie wiadomo kiedy, w gorący dzień – płynęła znowu w lekkim obłoczku. Wiatr pędził go, 

jak żagiel na morzu, i obłok płynął nad lasami, nad polami i miastem. Tym razem, podczas 

spadania, wylądowała w strumyku. - Ale dokąd zawędruje razem ze strumykiem? - Do 

rzeki, do morza! – odpowiedział czyjś głos blisko na łące. To bociek, który znał i rzeki,  

i morze, bo zwiedził świat. I strumyk wpadł do rzeki. Kropelka płynęła teraz szeroko 

rozlaną wodą, aż pewnego dnia zobaczyła mewy i statki. - Morze – szepnęła. – To właśnie 

jest to, o czym mi się nigdy nie śniło, o czym mówiło słonko. Kropelka kołysała się teraz na 

falach, biegła szybko, w srebrnej pianie wyrzucała muszelki na piasek. - Albo płynę po 

niebie, albo z deszczem wędruję na ziemię i znowu słońce zmienia mnie w chmurkę. 

Chciała o tym powiedzieć jaskółkom, ale jaskółek już nie było. A wiatr dmuchał zimnym 

oddechem, zrzucając na ziemie kolorowe liście.” 

 



4. Postarajcie się odpowiedzieć na pytania:  

Gdzie znajdowała się mała kropelka na początku opowiadania? 

O czym marzyła kropelka deszczu? 

Co jej powiedziało słonko? 

W jaki sposób kropelka znalazła się na błękitnej chmurce? 

Gdzie wylądowała kropelka podczas opadów deszczu? 

Czy kropelka chciała raz jeszcze przeżyć tą wyjątkową podróż? 

Gdzie wylądowała podczas swojej drugiej podróży? 

Dlaczego nie mogła opowiedzieć o swoich przygodach jaskółkom? 

5. Poproście rodziców o otwarcie załącznika nr 1, który przedstawia historyjkę kropelki wody. 

Postarajcie się ułożyć obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń. Postarajcie się opowiedzieć 

tę historyjkę rodzicom. 

6. Dziś chciałabym zaproponować Wam kolejne doświadczenie. Do jego wykonania będą 

Wam potrzebni Wasi rodzice, dlatego poproście ich o pomoc. Stworzymy swój własny 

deszcz w słoiku. A wiedz zaczynamy! 

 

„Deszcz w słoiku” 

Potrzebujemy: 

słoik 

ciepła woda 

lód 

talerzyk (papierowy lub porcelanowy) 

 

Sposób wykonania: 

Do słoika nalewamy gorącej wody i przykrywamy go talerzykiem, na który wysypujemy 

kostki lodu. Gorąca woda stworzyła nam parę wodną, która w kontakcie z zimnem zaczęła 

się skraplać. I tak na ściankach słoika pojawiały się kropelki wody. 

Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie:  Jak powstaje deszcz? 

Para wodna (z lądów i oceanów) jest lekka i unosi się ku górze (można to zaobserwować 

przy gotowaniu wody w czajniku), powstają z niej chmury. Przy zetknięciu się z zimnym 

powietrzem (w atmosferze im wyżej tym chłodniej) para wodna skrapla się i powstaje 

deszcz. Przy okazji udało nam się odpowiedzieć na kolejne ciekawe pytanie o to skąd się 

biorą chmury. 

 



Załącznik nr 2 pokazuje stworzony przeze mnie deszcz zamknięty w słoiku :) 

 

Poznaliśmy właśnie trzy stany skupienia wody. Woda może występować w stanie stałym- 

lód, w stanie ciekłym – woda oraz lotnym- para wodna. 

 

CZWARTEK 16.04.2020 

 

1. Dziś chciałabym Was przywitać piosenką dzięki której przypomnimy sobie gdzie jest prawa 

a gdzie lewa strona. 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

2. Pobawmy się w „Coś w pobliżu na literę...” Zabawa polega na tym, że rodzic wypowiada 

pierwsza głoskę jakiegoś przedmiotu znajdującego się w pobliżu, a dziecko odgaduje jego 

nazwę. 

3. Chciałabym Wam zaproponować kolejne doświadczenie. Tym razem chciałabym aby 

każdy z Was stworzył swój własny wybuchający wulkan.   

 

„Wulkan” 

 

Potrzebujemy: 

szklankę/ plastikowy kubek 

talerz 

wodę 

sodę oczyszczoną 

płyn do mycia naczyń 

ocet 

jeśli macie to również barwnik spożywczy 

 

Sposób wykonania: 

Na  środku talerza stawiamy szklankę/ plastikowy kubek. Wsypujemy 3 łyżki sody 

oczyszczonej i zalewamy zimną wodą do 1/3 wysokości kubka. Dokładnie mieszamy, aby 

soda się nam rozpuściła. Dodajemy 1 łyżkę płynu do mycia naczyń i mieszamy wszystko 

bardzo delikatnie, tak by nie spowodować spienienia. Możemy opcjonalnie dodać kolorowy 

barwnik i delikatnie mieszamy. Teraz dodajemy ocet i uwaga! Z naszego kubeczka 

wylatuje lawa! 

Kochani czy udało Wam się? Koniecznie dajcie znać i prześlijcie zdjęcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


 

4. Na koniec proponuje, aby wydrukować załącznik nr 3. Policzcie figury i narysujcie tyle 

kropek ile jest figur. Proszę abyście pokolorowali obrazek. 

 

PIATEK 17.04.2020 

1. Kochani, chociaż Wielkanoc już minęła chciałabym abyśmy dziś wykonali eksperyment  

z jajkiem. Zostały Wam jeszcze jajka po świętach? Jeśli znajdziecie chociaż jedno  

w lodówce możecie w prosty sposób przeprowadzić eksperyment. 

„Skaczące jajko” 

Potrzebujemy: 

słoik lub szklanka 

ocet 

jajko 

Sposób wykonania: 

Nalejcie ocet do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko. Pozostawcie 

miksturę na minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie czy zachodzą jakieś 

zmiany. Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć jajko z octu, delikatnie umyć je 

pod bieżącą wodą i obserwować zmiany jakie zaszły. Czy wiecie co się zmieniło? 

Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem 

słonecznym. Musicie uważać, ponieważ jajko jest bardzo śliskie:)  Pokażcie teraz gdzie 

jest białko a gdzie żółtko. Możecie zrzucić je z niewielkiej wysokości na blat i sprawdzić 

czy odbija się jak piłeczka kauczukowa. Można również zgniatać je delikatnie w dłoniach. 

Czy wiecie co stało się ze skorupką?  Skorupka jaja jest twarda dzięki zawartości węglanu 

wapnia. Ocet, którym zalaliśmy jajo wypłukał go, przez co skorupka stawała się miękka, aż 

całkowicie znikła. 

2. Poproście rodziców o wydrukowanie załącznika nr 4. Odszukajcie kształty i pokolorujcie je 

odpowiednio. 

3. Otoczcie pętlą te same figury geometryczne- załącznik nr 5 

4. Pobawcie się w „Powiedz i pokaż”.  Usiądźcie naprzeciwko siebie. Każde z Was mówi 

wybrane słowo i pokazuje gest (ruch ciała), np. dziecko mówi kwiatek i pokazuje rękami 

kwiatka, tak jakby go rysowało w powietrzu. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 



Załącznik nr 2  

 
 

 



Załącznik nr 3  

 

 
 

 



Załącznik nr 4  

 

 



Załącznik nr 5  

 
 

 


