
Magiczna Woda
Potrzebne będą: 
szklanka z wodą, kartka, miska.

Przebieg:
N. zaprasza dzieci do obserwowania przebiegu 
doświadczenia. Napełnia szklankę wodą, przykrywa 
naczynie kartką, następnie nad miską odwraca szklankę 
dnem do góry (na początku może przytrzymywać kartkę 
ręką, lecz po chwili ją puszcza). 

Podsumowanie:
N. zachęca dzieci by opowiedziały, co im się udało 
zaobserwować: woda nie wylała się ze szklanki – kartka 
utrzymała ciecz w naczyniu. Utrzymywanie się kartki 
na szklance wypełnionej wodą zawdzięczamy napięciu 
powierzchniowemu, ale nie tylko temu. Niezależnie od 

tego, jak dużo wody nalejemy do szklanki, gdy odwró-
cimy naczynie, w jego górnej części zauważymy wolną 
przestrzeń. To powietrze, które zostało „rozciągnięte” 
(rozprężone) przez ciężar wody, która przecież chce 
wypłynąć. Powietrze wewnątrz szklanki ma mniejsze 
ciśnienie niż to, które napiera na nią od spodu. Ta różni-
ca ciśnień jest w zupełności wystarczająca do utrzyma-
nia nie tylko kartki, lecz także nakrętki od słoika,  
a nawet pudełka po lodach. 

N. może zobrazować działanie ciśnienia – powtarza 
doświadczenie, lecz zamiast szklanki wykorzystuje 
plastikowy (ale sztywny) kubek. Przed przystąpieniem 
do eksperymentu robi w dnie kubka dziurkę, następnie 
przeprowadza kolejne czynności, zatykając dziurkę pal-
cem. Po odwróceniu kubka odsłania otwór – wpadają-
ce powietrze wyrównuje ciśnienie powietrza wewnątrz 
i na zewnątrz kubka, a woda wypływa.
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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, dokonuje 
pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. 
dłoń, stopę, but;

16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania 
innych czynności pojęciami dotyczącymi 
następstwa czasu […];

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



Czy woda przesiąka przez szmatkę?
Potrzebne będą: 
szklanka z wodą, 2 bawełniane szmatki, kartka, gumka 
recepturka, miska.

Przebieg: 
N. zaprasza dzieci do śledzenia doświadczenia.  
Nad miską polewa jedną szmatkę wodą. Pokazuje 
dzieciom, że staje się mokra, przepuszcza wodę. 
Następnie napełnia szklankę wodą po brzegi, nakrywa 
ją drugą szmatką, którą przymocowuje za pomocą 
recepturki. Szmatkę przykrywa kartką. Nad miską 
energicznie odwraca naczynie dnem do góry. Po chwili 
zdejmuje kartkę.

Podsumowanie: 
N. zachęca dzieci, by opowiedziały, co im się udało 
zaobserwować: woda nie wylała się ze szklanki mimo 
tego, że szmatka przepuszcza wodę. Wyjaśnia,  
że w tym doświadczeniu również widzimy działanie 
błony powierzchniowej oraz ciśnienia niewielkiego 
bąbelka powietrza wewnątrz szklanki. Jest ono na tyle 
duże, że woda nie wypływa ze szklanki nawet przez 
maleńkie dziurki w szmatce. 
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „DoświaDczenia z woDą, cz.2”

  

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, dokonuje 
pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując  
np. dłoń, stopę, but;

16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania 
innych czynności pojęciami dotyczącymi 
następstwa czasu […];

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



Czy woda zawsze wypływa  
przez dziurki?
Potrzebne będą: 
słoik o pojemności ok. 300 ml, woda, drewniane 
wykałaczki, gaza, kartka, gumka recepturka, miska.

Przebieg: 
N. zaprasza dzieci do obserwacji przebiegu 
doświadczenia. Pokazuje dzieciom, że gaza ma dziurki. 
Napełnia słoik wodą po brzegi i przykrywa jedną 
warstwą gazy, którą przymocowuje do słoika gumką 
recepturką. Nad miską energicznie odwraca słoik dnem 
do góry. Woda nie wypływa przez dziurki w gazie 
N. delikatnie wkłada do słoika wykałaczki. Uwaga: 
wykałaczki należy wkładać delikatnie, aby nie uszkodzić 
gazy i nie dotknąć jej palcami.

Podsumowanie:
N. zachęca dzieci, by opowiedziały, co im się udało 
zaobserwować: woda nie wylała się przez dziurawą 
gazę nawet podczas wkładania do słoika kolejnych 
wykałaczek. Wyjaśnia, że w tym doświadczeniu 
również widzimy działanie błony powierzchniowej  
oraz ciśnienia niewielkiego bąbelka powietrza 
wewnątrz słoika. Jest ono na tyle duże, że woda nie 
wypływa z naczynia nawet przez dziurki w gazie.
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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, dokonuje 
pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując  
np. dłoń, stopę, but;

16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania 
innych czynności pojęciami dotyczącymi 
następstwa czasu […];

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


