
Czy sól wpływa na to, że Coś tonie 
lub unosi się na wodzie?
Potrzebne będą:
jajka, woda, naczynia (najlepiej przezroczyste), sól, 
łyżeczki.

Przebieg: 
Dzieci nalewają wodę do dwóch naczyń. W jednym z 
nich delikatnie umieszczają jajko. Jajko tonie (opada na 
dno). Do wody w drugim naczyniu dodają 3–4 łyżeczki 
soli i dokładnie mieszają. Delikatnie umieszczają w 
naczyniu jajko. Jajko pływa przy powierzchni. 

Wyjaśnienie:
Świeże jajko opada w wodzie na dno. Gdy dodajemy 
do wody sól, zwiększamy gęstość roztworu, co z kolei 
powoduje wypieranie jajka na powierzchnię. Podobnie 
się dzieje w większych zbiornikach słonej wody. Na 
przykład woda w Morzu Martwym jest tak słona, że 
na jej powierzchni unoszą się nawet osoby, które nie 
potrafią pływać.
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „czy możemy leżeć na woDzie”
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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;
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 […];

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

Nowa podstawa programowa



 Karty pracy cz. 1–4

 Książka do czytania

 Wycinanka

 Piszę i liczę

W pudełku dla dziecka:

Wędrując z Tropicielami, dzieci poznają litery i liczby, 
samodzielnie odkrywają świat przez eksperymentowanie  
i wnioskowanie. Ćwiczą słuch, trenują wzrok, rozwijają mowę,  
 a przy tym zaspokajają naturalną potrzebę ruchu!

Nowość

Nasze  
publikacje  możesz zamówić  w księgarNi  iNterNetowej  sKleP.WsiP.Pl
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