
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 27 kwietnia 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat 

Temat: Mali badacze - eksperymenty i doświadczenia z wodą 

 

1. Trening poszukiwacza przygód – zestaw ćwiczeń porannych  

Dziwna wędrówka – spacer po obwodzie koła najpierw na palcach, później na piętach.  

Grotołaz – chodzenie po obwodzie koła w pozycji kucznej, naśladowanie poruszania się w 

niskiej jaskini.  

Zdobywca szczytów – poruszanie się po obwodzie koła z unoszeniem kolan do wysokości 

bioder i jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki.  

Przyrodnik łąkowy – pozycja wyjściowa w klęku podpartym, ugięcie rąk i opuszczenie 

przedniej części tułowia, naśladowanie oglądania z bliska tego, co znajduje się przed twarzą; 

kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia.  

Odganiacz insektów – wykonanie kilku pajacyków.  

Podziwiacz panoramy – wykonanie kilku skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo.  

Łapacz chmur – wykonanie trzech niskich wyskoków i jednego wysokiego.  

Mieszacz wody w stawie – lekkie ugięcie kolan w pozycji wyprostowanej, wykonanie kilku 

kółek kolanami na ugiętych nogach.  

Łowca morskiej bryzy – w czasie marszu po obwodzie koła wykonanie głębokich wdechów 

nosem i wydechów ustami. 

2. Rozwiązanie zagadki                                                                                                                        

Rodzic zadaje dziecku zagadkę, objaśniającą przedmiot eksperymentów na dzisiejszy 

dzień: służy do mycia służy do picia, bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda). 

 

3. Rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych wartości wody. 

- Do czego potrzebna jest woda? 

- Kto potrzebuje wody? 

- Jak wygląda woda?, jaki ma kolor, zapach (obserwacja) 

- Czy woda zawsze tak wygląda, czy zawsze jest płynem? 

- Czy można bez wody żyć? 

- Czy woda może człowiekowi zagrażać? 

 

4.  „ Co pływa a co tonie?”                                                                                                          

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, gwóźdź, piasek, 



spinacz biurowy, klucz, korek, magnes, spinacz, plastikowy klocek. Obserwujemy i 

omawiamy co dzieje się z tymi przedmiotami, wyciągając wnioski. Następnie dziecko 

wrzuca: skruszony styropian, skorupki od orzecha, piórko, piłeczkę pingpongową, 

kawałeczek drewna, papier i inne lekkie przedmioty - omawia co dzieje się z tymi 

przedmiotami i dlaczego tak się zachowują. 

 

5.  „Co się rozpuści?”                                                                                                                  

Dziecko ma za zadanie napełnić szklankę wodą (nie do pełna). Następnie kolejno wrzuca 

po 1 łyżeczce wymienionych substancji (sól, cukier, pieprz, kakao, kawa, ryż, mąkę 

pszenną, piasek, kasza). Miesza wodę i obserwuje co się dzieje. Wspólnie z rodzicem 

omawiają wnioski. 

 

6.   ,, Magiczny ziemniak”                                                                                              

Dziecko samo przygotowuje roztwór soli w jednej z dwóch szklanek i umieszcza w niej 

plaster ziemniaka. Dziecko zauważyło, że w szklance z solą ziemniak pływa, a w samej 

wodzie tonie.                                                                                                                          

Wnioski z doświadczenia – prawda czy fałsz.                                                                                  

1. W słonej wodzie ziemniak pływa? (prawda)                                                                                     

2. W wodzie bez soli ziemniak tonie? (prawda)                                                                

WYJAŚNIENIE Ciecze – substancje płynne mają różny ciężar, mimo takiej samej 

objętości. Woda słona (morza i oceany) ma większy ciężar niż woda słodka (rzeki i 

jeziora). W słonej wodzie wszystko pływa lepiej. 

 

 

7. Gęstość płynów                                                                                                                         

Dziecko otrzymuje szklankę do której wlewa wodę, miód, i olej. Następnie umieszcza w 

niej orzech, zapałkę, nakrętka i winogrono. Każdy z tych przedmiotów pływa w innej 

warstwie płynu.                                                                                                                    

Wnioski z doświadczenia – prawda czy fałsz.                                                                                  

1. Winogrono pływa po wodzie? ( fałsz)                                                                                       

2. Orzech pływa po wodzie? ( prawda)                                                                                                     

3. Zapałka pływa po wodzie? ( fałsz)                                                                             

WYJAŚNIENIE: tonięcie i pływanie przedmiotów zależy nie tylko od ciężaru ale i od 

gęstości płynu. 

 

8. ,,Ile się zmieści?”                                                                                                              

Rodzic napełnia szklankę wodą po brzegi. Dziecko powoli, ostrożnie wrzuca monety. 

Zanim woda się rozleje, zmieści się o wiele więcej monet, niż mogłoby się wydawać. 

Rodzic tłumaczy dziecku dlaczego tak się dzieje.                                                                         

WYJAŚNIENIE: Kohezja to siły przyciągania między cząsteczkami (w naszym 

przypadku wody). Cząsteczki wody oddziałują na siebie, przyciągając się, dlatego woda 

nie wylewa się lecz tworzy wybrzuszenie nad krawędzią szklanki. 

9. ,,Jezioro Nenufarów”                                                                                                          

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowują miskę z wodą. Do miski z wodą wkładamy 



odpowiednio zagięte papierowe kwiaty. Wspólnie obserwują co się dzieje z papierem. 

Wniosek: pod wpływem wody zagięcia - płatki otwierają się. 


