
Czy woda ma skórę?
Potrzebne będą: 
pieprz mielony, płyn do mycia naczyń, miseczki, woda.

Przebieg:
Dzieci sypią do wody mielony pieprz. Obserwują,  
czy pieprz tonie czy unosi się na powierzchni. N. nalewa  
do drugiej miseczki płyn do naczyń. Dzieci nabierają 
odrobinę na palec i wkładają do miseczek. Obserwują,  
co się dzieje z pieprzem.

Podsumowanie:
N. prosi, by dzieci opowiedziały, co im się udało 
zaobserwować. Następnie wyjaśnia: „Wszystko, co nas 
otacza, przyciąga się nawzajem. Czasem bardzo mocno, 
na przykład Ziemia przyciąga nas, a my przyciągamy 

Ziemię, dlatego możemy chodzić i nie odlatujemy  
w kosmos – ta siła to grawitacja. Czasami przyciąganie 
między obiektami (które naukowcy nazywają ciałami) 
jest tak małe, że można je sprawdzić wyłącznie 
za pomocą bardzo skomplikowanych urządzeń 
pomiarowych. Cząsteczki cieczy też się przyciągają, 
a w wyniku tego przyciągania na powierzchni 
cieczy tworzy się sprężysta błona, zwana błoną 
powierzchniową. Mydło, szampon, płyn do naczyń 
to detergenty – ich zadaniem jest ułatwienie umycia 
skóry, włosów lub naczyń. Detergenty umożliwiają 
zerwanie połączeń między cząsteczkami, dzięki czemu 
brud może się wydostać na powierzchnię, a stamtąd 
łatwiej go usunąć”.
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „DoświaDczenia z woDą” DoświaDczenia

NawiązaNie do Podstawy  
Programowej: 

iii.  obszar społeczny:
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych 

czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; 
przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach 
użytecznych, podczas odpoczynku; w zabawie, 
pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, 
wykorzystując komunikaty werbalne  
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 
społeczne wobec innego dziecka, grupy

iV.  obszar poznawczy:
2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 
języka mówionego […];

13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, […];
16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania 

innych czynności pojęciami dotyczącymi 
następstwa czasu […];

18)  posługuje się pojęciami dotyczącymi  
zjawisk przyrodniczych.

Nowa podstawa programowa



Czy woda może być okrągła?
Potrzebne będą: 
miseczki z wodą, strzykawki, monety, lupy.

Przebieg:
N. demonstruje dzieciom przebieg doświadczenia:  
do miseczki nalewa wody. Nabiera wodę do strzykawki. 
Kładzie na stole monetę. Delikatnie umieszcza wodę  
ze strzykawki na powierzchni monety. Dzieci obserwują, 
jaki kształt przybiera powierzchnia wody (mogą 
wykorzystać lupy). Następnie próbują samodzielnie 
wykonać doświadczenie.

Podsumowanie: 
N. prosi, by dzieci opowiedziały, co im się udało 
zaobserwować. Wyjaśnia, że zaokrąglona powierzchnia 
wody jest także wynikiem przyciągania się cząsteczek 
wody.
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DoświaDczenia

NawiązaNie do Podstawy  
Programowej: 

i.  obszar fizyczny:
7)  wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, 

pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką  
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem 
odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, 
używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, 
kreślenia i pierwszych prób pisania.

iii.  obszar społeczny:
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych 

czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; 
przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach 
użytecznych, podczas odpoczynku;

8)  kobdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, 

wykorzystując komunikaty werbalne  
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 
społeczne wobec innego dziecka, grupy.

iV.  obszar poznawczy:
2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 
języka mówionego […];

13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, […];
16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania 

innych czynności pojęciami dotyczącymi 
następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, 
wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni 
tygodnia i miesięcy;

18)  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk 
przyrodniczych,

19)  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą,  
np. oglądanie książek, zagospodarowywanie 
przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 
korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Nowa podstawa programowa


