
Załamanie światła
Potrzebne są: szklanki, ołówki, woda.
Przebieg eksperymentu: Dzieci nalewają wodę do szklanki. 
Następnie wkładają do niej ołówek, opierając jego brzeg 
o krawędź szklanki. Co się dzieje? Czy ołówek jest prosty? 
Czy ołówek się skrzywił lub złamał? Dzieci wyciągają 
ołówki, sprawdzają, czy w samym ołówku nastąpiły jakieś 
zmiany, następnie ponownie go wkładają do wody 
i obserwują wygląd ołówka.
Wyjaśnienie: Choć trudno to sobie wyobrazić, światło 
jest falą – nie da się go dotknąć, ani powąchać, ale można 
zobaczyć. Fala świetlna przemieszcza się z ogromną 
prędkością, do czasu, gdy na jej drodze stanie przeszkoda. 
Wtedy fala świetlna zostaje zatrzymana, a przedmiot, który 
ją zatrzymał… rzuca cień!
Światło przenika nie tylko przez powietrze – także przez 
wodę, na przykład tę w szklankach. Powietrze i woda  
są zbudowane inaczej, dlatego gdy fala świetlna przechodzi 

z powietrza do wody, zmienia prędkość i kierunek,  
w którym się porusza. Właśnie ta zmiana wpływa na 
nasze widzenie ołówka, który wygląda, jakby był złamany.

PowięksZenie Za Pomocą wody
Potrzebne są: szklanki, woda, przedmioty, które dzieci 
będą „powiększać”
Przebieg eksperymentu: Dzieci stawiają za szklanką 
wypełnioną wodą różne przedmioty, manipulują ich 
ustawieniem – odległością – i obserwują złudzenie  
ich powiększenia.
Wyjaśnienie: Część ołówka zanurzona w wodzie wydaje 
się także większa od części, która nie jest zanurzona. 
Dzieje się tak, ponieważ szklanka jest okrągła. Działa jak 
lupa, a do dokładnie – jak soczewka. Za pomocą szklanki 
z wodą można powiększać też inne obiekty, na przykład 
litery w książce, albo… własny uśmiech!

Znikająca moneta
Potrzebne są: szklanka, woda, moneta, biała kartka
Przebieg eksperymentu: Dzieci kładą monety na stole, 
na nich stawiają puste szklanki. Obserwują monetę. 
Następnie nalewają wodę do szklanek i obserwują ją 
– najpierw moneta znika, a później jest przesunięta. W 
drugiej części eksperymentu dzieci stawiają napełnione 
wodą szklanki na brzegach stołów, za szklankami kładą 
monety – w odległości mniejszej niż wysokość wody w 
szklance. Obserwują monetę, patrząc pod różnym katem: 
patrząc na wprost widać powiększoną monetę; patrząc 
sponad lustra wody nie widać monety; patrząc z dołu 
(jeśli to możliwe), widać odbicie monety na powierzchni.
Wyjaśnienie: złudzenie w postrzeganiu miejsca położenia 
monety również ma związek ze zmianą prędkości światła, 
gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do wody. 
Mówimy, że światło ulega załamaniu
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „eksperymenty ze światłem” DoświaDczenia

NaWiązaNie do PodstaWy  
ProgramoWej 

I.  Obszar fizyczny:
6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje,  

buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe,  
w tym materiał naturalny;

7)  wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, 
trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych 
przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio 
ukształtowanych chwytów dłoni […];

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)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.  Obszar poznawczy:
2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka 
mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie 
zrozumiałej dla dzieci  
i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 
poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy […];

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności 
konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, 
nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, 
określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, 
porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na 
wybraną cechę;

13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru 
długości przedmiotów […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów  
w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku  
do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

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


