
Zabawy na wtorek 17.03  
 
1. Pokaz eksperymentów - rozwijamy sferę poznawczą, intelektualną i 
emocjonalną, spostrzegawczość, koncentrację uwagi. Dziecko poznaje świat barw oraz 
zabawy z powietrzem. 

Eksperyment "Wulkan" 
Potrzebujemy: 
- wysokie naczynie 
- woda 
- soda 
- kwasek cytrynowy 
- barwnik spożywczy lub bibuła (do zabarwienia wody) 

Przebieg: 
Do wysokiego naczynia wlewamy zabarwioną wodę i dodajemy trochę kwasku cytrynowego. 
Do powstałej mieszanki wsypujemy po trochu sody i patrzymy co się dzieje.  
 
Eksperyment "Tańczące rodzynki" 
Potrzebujemy: 
- wysokie naczynie 
- woda gazowana 
- rodzynki 

Przebieg: 
Do wysokiego naczynia wlewamy wodę gazowaną i wrzucamy rodzynki. obserwujemy jak 
rodzynki "tańczą" w wodzie. 

Eksperyment "Napompowanie balonika bez użycia ust" 
Potrzebujemy: 
- butelka 
- ocet 
- soda 
- balon 

Przebieg: 
Do butelki wlewamy ocet, a do balonu nasypujemy sodę. Balon należy nałożyć na butelkę i 
delikatnie wsypujemy sodę. Obserwujemy. 

Eksperyment "Bąbelki i soda" 
Potrzebujemy: 
- płaskie naczynie 
- małe miseczki 
- soda 
- ocet 
- barwniki lub bibuła (do zabarwienia octu) 
- pipeta lub łyżeczka 

Przebieg: 
Do płaskiego naczynia wsypujemy sodę, w małych miseczkach rozrabiamy ocet z 
barwnikami lub bibułą (najlepiej kilka kolorów). Za pomocą pipety bądź łyżeczki nanosimy 
zabarwiony ocet na sodę i patrzymy co się dzieje. 
 
Uwaga! Przy eksperymentach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Pokazy 
wykonują rodzice, ale efekty obserwujemy i podziwiamy wspólnie. 

2. Masa solna - zabawa masą solną rozwija wyobraźnię, kreatywność, zdolności manualne i 
skutecznie skupia uwagę dzieci. Możemy wyczarować z niej wiele ozdób i dekoracji. 



 
Potrzebujemy: 
- szklankę soli 
- szklankę mąki 
- woda 
 
Mieszamy ze sobą suche składniki. Wodę dodajemy powoli, cały czas ugniatając ciasto. 
Prawidłowo wykonana masa solna powinna mieć konsystencję ciasta na pierogi i łatwo 
odchodzić od ręki. Żeby ciasto nie przywierało, można je delikatnie podsypywać mąką.    

Zabawa: 
Dajemy dziecku przy stoliku gotową masę i dajemy ponieść się wyobraźni. Ugniatamy, 
lepimy, budujemy i dobrze się bawimy. 


