
Witam wszystkie dzieciaczki!!! 

Zbliża się wielkimi krokami czerwiec, a wraz z nim ulubione święto wszystkich dzieci… 

 

Kliknijcie w niżej zamieszczony filmik i wysłuchajcie wiersza pt. „My Dzieci Świata” 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pragnę wszystkim dzieciom złożyć życzenia 

Życzę rzeki i piasku przy rzece 
na wspaniałe, piaskowe fortece. 
I poziomek w leśnych kotlinach, 

drzew, na które dobrze się wspinać. 

Życzę Wam dzieciaki, 
Miejcie wesołe buziaki. 

Lodów w każdą niedzielę, 
Przyjaciół wspaniałych wiele. 

Miejcie słodkie sny i marzenia, 
niech one Wam się spełniają, 
A Wasze najskrytsze dążenia 

Niech realnymi się stają! 



Chciałabym, żeby dzisiejszy dzień dostarczył Wam wielu miłych emocji dlatego proponuję 
wykonanie kilku doświadczeń. Poproście o pomoc 
czuwali nad prawidłowym przebiegiem doświadczeń. Życzę miłej zabawy!

Dmuch

Do butelki wlewamy około szklanki octu, a do balona
Potem zakładamy balon na butelkę, przesypujemy zawartość sody z balona do butelki z octem 
i obserwujemy. Po wymieszaniu składników następuje reakcja chemiczna: bąbelkowanie i 
pienienie się, wydziela się gaz (dwutlenek węgl
 

 

 
Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo 
spożywcze lub wodę zabarwioną bibułą czy też ewentualnie farbką.

 

Chciałabym, żeby dzisiejszy dzień dostarczył Wam wielu miłych emocji dlatego proponuję 
wykonanie kilku doświadczeń. Poproście o pomoc rodziców lub innych dorosłych osób aby 
czuwali nad prawidłowym przebiegiem doświadczeń. Życzę miłej zabawy!

 
Dmuchamy balon za pomocą sody i octu 

 
Do butelki wlewamy około szklanki octu, a do balona wsypujemy około 2 łyżeczki sody. 
Potem zakładamy balon na butelkę, przesypujemy zawartość sody z balona do butelki z octem 
i obserwujemy. Po wymieszaniu składników następuje reakcja chemiczna: bąbelkowanie i 
pienienie się, wydziela się gaz (dwutlenek węgla), który wypełnia nasz balon.

    

„Wir mleczny” 

Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo rozpuszczone barwniki 
lub wodę zabarwioną bibułą czy też ewentualnie farbką. 

Chciałabym, żeby dzisiejszy dzień dostarczył Wam wielu miłych emocji dlatego proponuję 
rodziców lub innych dorosłych osób aby 

czuwali nad prawidłowym przebiegiem doświadczeń. Życzę miłej zabawy! 
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rozpuszczone barwniki 



Samo wkrapianie barwników na powierzchnię białego mleka jest dla dzieci duża atrakcją. 
Obserwujemy jak kolory rozpływają się mieszając ze sobą. 
 

 
 

 Gdy na mleku zbierze się już tęczowa tafla kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia 
naczyń i delikatnie dotykamy powierzchni mleka. Barwniki pod wpływem płynu i zmiany 
napięcia powierzchniowego zaczną samoistnie wirować i mieszać się tworzą wspaniałe, 
barwne widowisko. 

         
 

„Chemiczne jojo” 
 

Wlewamy ocet do szklanek, a następnie dodajemy do niego barwniki. Jeśli nie macie 
barwników można dodać sok z buraków lub zabarwić ocet zanurzając w nim bibułę. 
Do dzbanka wsypujemy jedno opakowanie sody oczyszczonej, a następnie po ściance 
dzbanka delikatnie wlewamy olej. 
 

        
 



Teraz nabieramy zabarwiony ocet za pomocą pipetki lub strzykawki i stopniowo po kropelce 
mniejszej lub większej wkrapiamy ocet do dzbanka obserwując co się dzieje… 
 

 
 

Krople zabarwionego octu wpuszczone do dzbanka z olejem i sodą powoli opadają na dno. 
Osadzają się na powierzchni sody i tam następuje reakcja. 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 nasze niebieskie i zielone 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  
 

Wulkan 
 

Do zbudowania wulkanu można użyć gliny ceramicznej, plastelinę lub masę solną. W dużej 
kuwecie skonstruujcie stożek wulkaniczny obudowując dookoła szklankę. 
 

      
 
 Do środka naszego krateru wsypujemy barwnik spożywczy, aby uzyskać ładny kolor lawy. 
Następnie dodajemy sodę. Powoli wlewamy ocet i obserwujemy… Wulkan zaczyna wrzeć. 
 



       
 

„Wędrująca woda” 
 

 Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco 
cierpliwości. Do zabawy przygotujcie 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej 
wlewamy wodę, a następnie dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można 
łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę.  
 

           
 
Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki. 
 

              
 
Eksperyment w sumie trwa kilka godzin. Pierwsze reakcje czyli barwienie się i zwilżenie 
papierowych ręczników zauważymy dosyć szybko. Możecie co kilkanaście minut sprawdzać 
za pomocą centymetra ile wody się przemieściło. Potem dolewamy ponownie wodę 
obserwując, czy znowu się przeniesie wyrównując poziom wody w szklankach. 

 



Pozdrawiam wszystkie dzieci 

          Alina Świętoń 


