
Wspólne eksperymenty z dziećmi są nie tylko świetną zabawą, lecz także cenną nauką. Wiele z nich 

możecie zrobić w domu już z przedszkolakami. Przedstawiamy takie eksperymenty, które wykonacie 

dosłownie w kilka minut i użyjecie do nich wyłącznie produkty, które z pewnością macie  w domu lub 

kipicie je w dowolnym pobliskim sklepie. Zachęcamy do spróbowania! Oto, jakie doświadczenia 

możecie zrobić z dziećmi w wieku przedszkolnym: 

1. Dwukolorowe słoiki 

2. Kolorowa sól 

3. Samorosnące balony 

4. Tęczowe cukierki 

5. Magia na talerzu 

1. Dwukolorowe słoiki 

Za pomocą tego eksperymentu dziecko nauczy się, że używając jedynie kilku podstawowych kolorów 

można uzyskać wiele nowych. Przygotuj małe słoiczki, wodę, barwniki spożywcze i olej. Każdy słoik 

wypełnijcie do połowy wodą i dodajcie kolor, a drugą połowę olejem i również dodajcie kolor. Nawet 

jeśli potrząśniecie słoikiem i kolory wymieszają się na moment, po chwili wrócą na swoje miejsce. 

Niesamowite, prawda?  

3. Kolorowa sól 

Czy sól musi być zawsze krystalicznie biała? Niekoniecznie! Wystarczą barwniki, pipeta i sól może w 

niesamowity sposób zmieniać barwy. Przygotuj duże płaskie naczynie, na które wysypiecie sól. Za 

pomocą pipety dziecko może nakładać barwniki na kryształki i podziwiać, jak sól zmienia swoje 

kolory.  

 

Zobacz też: Domowe eksperymenty: lawa w butelce 

3. Samorosnące balony 

Dmuchanie balona wymaga wytężenia nieco płuc, a okazuje się, że może on zwiększać się zupełnie 

samodzielnie? W jaki sposób? Przygotujcie balony, butelki, ocet winny i sodę oczyszczoną. Do 

balonów wsypcie nieco sody, a do butelek wlejcie ocet. Nałóżcie balony na butelki i czekajcie, aż 

zaczną same rosnąć, wypełniając się powietrzem z butelek.  

4. Tęczowe cukierki 

To jedno z bardziej spektakularnych, a jednocześnie prostych doświadczeń. Dzieci je uwielbiają! Za 

pomocą kilku cukierków i odrobiny wody możemy uzyskać piękną, kolorową tęczę. Wystarczy ułożyć 

naokoło talerzyka cukierki typu lentilki i zalać je wodą. Po chwili kolorowa woda zacznie spływać, 

tworząc piękną tęczę z cukierków.  

5. Magia na talerzu 
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W tym eksperymencie dziecko zobaczy, jak pięknie kolory mogą się mieszać, przemieszczać i tworzyć 

wyjątkową mozaikę. Przygotuj biały talerz, barwniki spożywcze, płyn do mycia naczyń, mleko i 

patyczek do czyszczenia uszu. Wlejcie odrobinę mleka na talerz i zróbcie na nim kolorowe plamki z 

barwników. Zamoczonym w płynie do naczyń patyczkiem przesuwajcie po talerzu, "malując" 

niepowtarzalne mozaiki. Szukasz jeszcze innych pomysłów na eksperymenty dla dzieci? Poniżej 

zobaczysz filmiki z ciekawymi doświadczeniami dla najmłodszych: 

• Eksperyment ruchome piaski [WIDEO] 

• Eksperyment: Tornado w butelce 

• Eksperyment: Lawa w butelce 

Nauka wiązania butów – proste sposoby 

Zobaczcie jak szybko można zrobić śliczny sprzęt do nauki zawiązywania butów. Wystarczy tylko 

papierowy talerzyk, nożyczki i sznurówka. 

W jakim wieku dziecko powinno umieć samodzielnie zawiązać buty? Nie ma reguły. Niektóre trzylatki 

potrafią już wiązać swoje buciki. Zdarzyło mi się jednak spotkać dziesięciolatka, który nie umiał 

wiązać butów. Od malucha chodził tylko w butach na rzepy. 

Buty na rzepy są popularne i bardzo wygodne, ale wcześniej czy później dziecko będzie miało do 

czynienia ze sznurówkami. A już na pewno zdarzy się to w szkole, gdzie umiejętność wiązania ładnej 

kokardki może się przydać. 

A więc do dzieła! 

Zróbmy sobie szybko „but treningowy„, a raczej „talerzyk treningowy„, na którym dziecko będzie 

mogło trenować wiązanie sznurówek. Dodatkową przyjemnością będzie wspólna zabawa 

podczas  robienia talerzyka. 

Talerzyk ma duże, wygodne dziurki i łatwo będzie na nim demonstrować różne techniki zawiązywania 

butów. 

Jak zrobić „but treningowy„: 

Potrzebujemy talerzyka papierowego, nożyczek, ołówka lub pisaka, czegoś do odrysowania 

odpowiedniej wielkości dziurek – nam posłużyła szpulka nici. 

Rysujemy na tylnej stronie talerzyka kółka i wycinamy je małymi nożyczkami. 

Teraz można już zaczynać naukę zawiązywania butów! 

https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-ruchome-piaski-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1380,r22p1.html
https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-tornado-w-butelce-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1379,r22p1.html
https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-lawa-w-butelce-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1378,r22p1.html


 


