
Wulkan
Potrzebne będą:
ocet, soda oczyszczona, szklane naczynie z wąską szyjką 
lub butelka plastikowa 0,5 l, łyżeczka, płyn do mycia 
naczyń, czerwony barwnik.

Przebieg: 
N. demonstruje wykonanie wulkanu: wlewa do naczynia 
ocet, odrobinę płynu do mycia naczyń i barwnik. 
Następnie wsypuje pełną łyżeczkę sody i szybko miesza. 
Dzieci mogą wcześniej samodzielnie przygotować 
stożkowate konstrukcje imitujące wulkan – w tym celu 
należy plastikową butelkę okleić mokrym papierem, 
nadając kształt stożka wulkanicznego, a następnie 
pomalować.

Wyjaśnienie:
Gdy do octu, czyli kwasu, dodamy odrobinę sody 
oczyszczonej, która jest zasadą, wydzieli się bardzo 
dużo gazu – dwutlenku węgla. Gaz ten w połączeniu z 
płynem do naczyń tworzy pianę, która wylewa się  
z naczynia.
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „wUlKan”

  

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, 
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)  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 (2 części)
  Wyprawki (2 części)
 Księga zawodów
 Poradnik dla rodziców

W pudełku:

 Karty pracy 
  Wyprawki (2 części)
 Księga zwierząt
 Poradnik dla rodziców

W pudełku:
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zadzwoń  
i zamów  

Nasze publikacje

 801 220 555 

idealny cykl edukacyjny  
dla najmłodszych przedszkolaków

Zanim mali tropiciele zrozumieją, jak działa świat, 
pozwalamy im zobaczyć, dotknąć i poznać.  
Cykl edukacyjny Tropiciele wykorzystuje naturalny 
entuzjazm dzieci do eksperymentowania. Nauka przez 
zabawę, podczas ciekawych zajęć najlepiej kształci 
umiejętności najmłodszych przedszkolaków.

Zając Tup – Sympatyczna maskota, 
pełni role wiernego towarzysza 
dziecka stawiającego pierwsze kroki 
w przedszkolu. Znajduje się w każdym 
pudełku z zastawem dla przedszkolaka. 
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