
Eksperymenty i zabawy badawcze w grupie „Muszelek” 

 

Dzieci z natury są bardzo ciekawe świata. Chętnie obserwują wszystko co je otacza  

i równie często kierują do dorosłych pytania: „kiedy, co, jak, gdzie i dlaczego?”, które świadczą 

o ich aktywności poznawczej. Jedną z okazji do zdobywania wiedzy, rozwijania kreatywności  

i wyobraźni, są zabawy badawcze i eksperymenty, dlatego też w grupie „Muszelek” 

zorganizowałyśmy  kącik doświadczalny.  Cyklicznie staramy się przeprowadzać z dziećmi 

różnorodne eksperymenty oraz zachęcamy je do działań badawczych, dzięki czemu 

przedszkolaki mogą rozwojach wiedzę, zainteresowania i pasje. Samodzielnie doświadczały, 

obserwowały różne zjawiska, poszerzały wiedzę, uczyły się je nazywać oraz próbowały 

formułować pierwsze wnioski, przestrzegając przy tym ustalonych zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Muszelki” wykonały m.in. następujące aktywności: 

„W świecie liści” – dzieci oglądały ilustracje przedstawiające różne liście, a następnie szukały 

ich w bliskim otoczeniu i za pomocą wzroku, dotyku i węchu poszerzały wiedzę o budowie 

roślin oraz określały cechy liści; 

„Latający ogień” – proste doświadczenie trudnego zagadnienia jakim jest termiczny prąd 

konwekcyjny, mające na celu sprawić, żeby rozłożona podpalona torebka po herbacie unosząc 

się znad naczynia, stała się w jednej chwili zarówno popiołem, jak i dymem; 

„Burza w szklance wody” – czyli co się dzieje, kiedy napełnimy szklankę wodą i olejem,  

a następnie zaczniemy dmuchać przez słomkę. Przedszkolaki dowiedziały się, że olej ma 

mniejszą gęstość niż woda, dlatego utrzymuje się na powierzchni; 

„Jak napompować balon bez użycia pompki i ust?” – kreatywne zadanie polegające na 

dosypaniu sody do octu w wyniku którego dzieci, stwierdziły, że to połączenie rodzi reakcję 

chemiczną, dzięki czemu powstaje dwutlenek węgla napełniający balon, a im więcej 

składników, tym większy byłby balonik; 

„Balonowa rakieta” – przy pomocy sznurka, balonu, taśmy klejącej i dwóch krzeseł 

symulowaliśmy start rakiety, kiedy powietrze nadmuchanego balonu znajdujące się pod 

dużym ciśnieniem wydostało się na zewnątrz i odepchnęło balon niczym silnik odrzutowy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolaki sprawdziły także co tonie, a co unosi się na wodzie, co się w niej 

rozpuszcza, a co nie zmienia formy, rozpoznawały różne faktury, dźwięki, sprawdzały czego 

potrzebują rośliny do rozwoju, stworzyły też hodowlę kryształów a nawet zrobiły zwariowane 

plastyczne fryzury dzięki sile własnych płuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci czerpały wielką radość płynącą z odkrywania czegoś nowego i z pewnością  

z chęcią będą dalej będą zaglądały do świata tajemnic, które warto odkrywać.  Inspirowanie 

dziecięcej wyobraźni i rozwijanie ciekawości poznawczej pozwoli na rozwój dzieci z „otwartym 

umysłem”, natomiast aranżowanie środowiska do podejmowania prób wnioskowania pozwoli 

na zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. 
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