
MALI BADACZE 

czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji  przedszkolnej 

To nazwa innowacji Renaty Mielniczek realizowanej w bieżącym roku szkolnym we wszystkich 

grupach 5 i 6- latków w przedszkolu przy ul. Zielony Rynek. Realizacja tego programu zaspokaja dziecięce 

potrzeby oraz zachęca do myślenia, działań, opowiadania, uruchamia  wyobraźnię. 

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem na odkrywanie i zgłębianie tajników najbliższego otoczenia, gdyż 

jest pozbawiony niezdrowej rywalizacji i presji osiągania ocen. 

Treści innowacji ,,Mali badacze” są spójne z tymi, które zostały określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

Cele główne: 

 podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez stosowanie zabaw twórczych  z elementami 

doświadczenia, eksperymentowania, 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczo - technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności, 

 nawiązywanie współpracy między uczestnikami opartej na wspólnym dążeniu do celu, 

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości i samodzielnych 

działań 

 Na każdy miesiąc przygotowałam dwie propozycje działań badawczych.  Każda z grup wybiera sobie jedną 

z opcji lub przeprowadza oba doświadczenia, po których to następuje podsumowanie, rozmowy i wyciąganie 

wniosków. 

WRZESIEŃ 

Eksperyment ,,Rosnący balon” 

Pomoce/składniki: Drożdże suche ( 2 łyżeczki), ciepła woda, 3 łyżeczki cukru, balon, butelka po soczku  

Przygotowanie: 

Do butelki wsypujemy drożdże i zalewamy 50 ml ciepłej wody, następnie dodajemy cukier i całość mieszamy. 

Na otwór butelki naciągamy balonik. 

Opis zjawiska. Obserwujemy ,, rośnięcie" drożdży, podczas którego wydziela się dwutlenek węgla. Gaz 

dostaje się do balonika, co powoduje jego powiększanie. Jeśli chcemy przyśpieszyć jego powiększanie to 

wstawiamy butelkę do ciepłej wody. 

PAŹDZIERNIK 

Eksperyment „Barwienie soli” 

Pomoce/składniki: 1 kg soli, kolorowa kreda, miseczki, duży talerz lub tacka, słoiczek z zakrętką. 

Przygotowanie: Na talerzyk lub tackę wsypujemy sól, następnie pocieramy kredą po rozsypanej soli. 

Sprawiamy, że przejmuje ona kolor ścieranej kredy. Zabarwioną sól przesypujemy warstwami do słoiczka 

tworząc piękną dekorację. 

Eksperyment „Malowanie na mleku” 

Pomoce/składniki: mleko, płyn do naczyń, barwniki, patyczki kosmetyczne, zakraplacz, talerz. 



Przygotowanie: Do talerza wlewamy mleko następnie stopniowo dodajemy rozpuszczone barwniki 

spożywcze. Obserwujemy jak kolory rozpływają się mieszając ze sobą. Gdy na mleku zbierze się tęczowa tafla 

kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia naczyń i delikatnie dotykamy powierzchni mleka. 

Opis zjawiska: barwniki pod wpływem płynu i zmiany napięcia powierzchniowego zaczynają samoistnie 

rozpraszać się tworząc kolorowe wiry. 

LISTOPAD  

Eksperyment „Wulkan”  

Pomoce/składniki: woda, barwnik, soda oczyszczana, ocet, łyżka, filiżanka lub kubeczek, taca.  

Przygotowanie: Na środku talerza ustawiamy szklankę i mocujemy ją do niego taśmą klejącą. Odrywamy 

z rolki tyle folii aluminiowej by wystarczała, aby całkowicie pokryć talerz wraz ze szklanką. Owijamy tą folią 

talerz ze szklanką. Na środku wycinamy dziurę w folii i mocujemy brzegi folii do brzegów szklanki. 

Ustawiamy „wulkan” na tacy, aby „lawa” nie rozlała się. Do środka wsypujemy barwnik i sodę. Powoli 

wlewamy ocet. Obserwujemy. Nasz wulkan zaczyna wrzeć.  

Opis zjawiska: Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji octu (kwasu) 

z sodą oczyszczaną (zasada).  

GRUDZIEŃ   

Eksperyment „Hodowla kryształów” – 2 spotkania  

Pomoce/składniki: słoik z wodą, sól, patyczek, wełniane nici.  

Przygotowanie: W słoiku przygotowujemy roztwór nasycony soli w celu jej krystalizacji. Na słoiku opieramy 

patyczek z nitką. Następnie zanurzamy ja w roztworze. Odstawiamy na kilka dni w zacienione miejsce 

osłonięte od promieni słonecznych.   

Opis zjawiska: W momencie kiedy woda zacznie odparowywać, sól zacznie gromadzić się na nitce oraz 

patyczku. Już 7 dni po rozpoczęciu eksperymentu będzie można zaobserwować wyraźne kryształy. Efekt 

będzie jeszcze bardziej okazały, kiedy woda odparuje całkowicie.  

 

 

 

 

 

 

 


