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Co powiecie na odrobinę eksperymentów? - oto prepozycje przygotowane przez Panią Dorotę 

 

Eksperyment “Chemiczne jojo” 

  

  

Potrzebujemy: sodę, ocet, olej, barwnik, dzbanek i pipetkę lub strzykawkę 

  

Wykonanie doświadczenia: 

  

1/ Wlewamy ocet do szklanki, a następnie dodajemy do niego barwnik. Jeśli nie macie 

barwników można dodać sok z buraków lub zabarwić ocet zanurzając w nim bibułę. 

  

 2/ Do dzbanka wsypujemy jedno opakowanie sody oczyszczonej, a następnie po ściance 

dzbanka delikatnie wlewamy olej. 

 3/ Teraz nabieramy zabarwiony ocet za pomocą pipetki lub strzykawki i stopniowo po 

kropelce mniejszej lub większej wkrapiamy ocet do dzbanka obserwując co się dzieje… 

  

Opis zjawiska:  

  

Krople zabarwionego octu wpuszczone do dzbanka z olejem i sodą powoli opadają na dno. 

Osadzają się na powierzchni sody i tam następuje reakcja chemiczna. W wyniku połączenia 

octu (kwasu) i sody (zasady) następuje wytworzenie się gazu – dwutlenku węgla (CO2), który 

otacza kropelki wpuszczonego octu, a te stają się przez to lżejsze i unoszą się do góry. Gdy 

kolorowe kropelki wypłyną na powierzchnię oleju tam gaz ulatnia się, a cięższe krople z 

powrotem opadają na dno i reakcja się powtarza. Jeśli doświadczenie przeprowadzimy 

prawidłowo krople powinny wędrować od góry do dołu i z powrotem.  

P.S. Ocet warto zabarwić na wyraźny kolor. 

 



 

                                                   www.mojedziecikreatywne.pl 

 

 

 

BĘBENKI Z METALOWYCH PUSZEK  

(POMYSŁ ZA: DZIECIAKIW DOMU.BLOGSPOT.COM) 

  

Potrzebne będą:  metalowe puszki (np. mała i duża po kukurydzy i największa po mleku 

modyfikowanym), balony, gumki recepturki, papier ozdobny i tasiemka do dekoracji, dwa 

niezatemperowane ołówki 

Zrobienie perkusji potrwa dosłownie chwilę. Wystarczy odciąć końcówkę balona (tak jak na 

zdjęciu) a następnie nałożyć balon na puszkę i zabezpieczyć go gumką recepturką, żeby nie 

spadł. Na koniec można bębenki dowolnie ozdobić. Jako pałeczek używamy dwóch 

niezatemperowanych ołówków. 



 

                                                 www.dzieciakiwdomu.blogspot.com 

A po eksperymentach- małe wyzwanie! 

Pajęczyna, czyli tzw. laserowy labirynt 

  

Pajęczyna to zabawa dla małych i dużych. Potrzebujesz jedynie taśmy malarskiej, którą 

przyklejasz pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Dodatkowo zabezpiecz jej końcówki 

paskami tej samej taśmy malarskiej. 

 Można wykorzystać różne kolory, które oznaczamy konkretnymi punktami ujemnymi za ich 

dotknięcie. Najlepszy będzie wąski korytarz. To da nam więcej możliwości, aby utrudnić 

przejście pajęczym specom. 

Za pokonanie całej trasy można zdobyć 10 pkt, za każde dotknięcie taśmy -1 pkt.  

Ten laserowy labirynt, nazywany także treningiem szpiegów to doskonała gimnastyka dla 

dzieci, które uwielbiają przemieszczać się pomiędzy promieniami lasera. 

 



 

 

 

Są pewnie takie chwile, że nie macie ochoty na żadne wymyślne zabawy, a 

kreatywność jakby trochę się wyczerpała? Może po prostu jesteście zmęczeni! To całkowicie 

normalne � w takiej chwili warto sięgnąć po książkę, poczytać, pooglądać ilustracje, 

wyciszyć się troszeczkę. Jest też propozycja dla tych, którzy nie potrafią jeszcze czytać, lub 

mają ochotę posłuchać czegoś nowego. Tutaj załączam Wam link do pięknie czytanej bajki o 

Muminkach! https://www.youtube.com/watch?v=ZdNDagzmV-Q 

Miłego słuchania, P.Ola  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdNDagzmV-Q

