
Silnik rakietowy
Potrzebne będą: 
balony, żyłka (sznur do bielizny lub inny gładki sznurek), 
słomki, taśma klejąca.

Przebieg: 
N. nanizuje słomkę na żyłkę, a następnie mocuje 
naprężoną żyłkę np. między dwoma krzesłami 
rozstawionymi w odległości 3–4 m od siebie.  
Dzieci nadmuchują balony, ale ich nie zawiązują.  
Z pomocą N. przyklejają je po kolei taśmą klejącą  
do słomki od spodu. Wylot balonu powinien być 
skierowany wzdłuż słomki. Dzieci puszczają balony  
i obserwują ich lot. Następnie oznaczają miejsce,  
do którego doleciał każdy balon. N. organizuje konkurs 
na najdłuższy lot balonowej rakiety. Dzieci próbują 

odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy długość  
lotu balonu (od wielkości balonu, ilości powietrza w nim 
zgromadzonego).

Wyjaśnienie:
Balony zbudowane są z elastycznej gumy.  
Podczas pompowania guma się rozciąga, a powietrze 
wewnątrz balonu jest sprężane (ściskane). Jeśli nie 
zawiążemy ujścia balonu, kurcząca się guma wypchnie 
powietrze. Balonowa rakieta porusza się wskutek 
wyrzutu powietrza przez ustnik balonu.  
Doświadczenie to obrazuje działanie silnika 
odrzutowego, w którym wyrzucane z dużą prędkością 
spaliny powodują, że samolot lub rakieta lecą.
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ScenariuSz wykonania  
DoświaDczeń przeDstawionych  
w filmie pt. „raKieta”

  

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 cz. 1–4

 Zeszyt grafomotoryczny 

 Wielka księga tropicieli

 Wycinanka

W pudełku dla dziecka:

Wiemy, że każdy przedszkolak to mały odkrywca,  
dlatego pomagamy mu poznawać świat. Poznaj nowe 
wydanie cyklu Tropiciele dostosowane do nowej  
Podstawy Programowej i odkryj nowe możliwości.

Karty 1Pięciolatek

Karty 3Pięciolatek Karty 4Pięciolatek

Karty 2Pięciolatek

 

Pięciolatek     Zeszyt grafomotoryczny

 

WIELKA KSIĘGAWIELKA KSIĘGA

Pięciolatek
ZBIERZ KOLEKCJĘ PLANSZ
DEMONSTRACYJNYCH!
Plansze Kocham przedszkole są wyjątkowym materiałem 
edukacyjnym, angażującym zmysły i wyobraźnię dzieci  
w każdym wieku. Porządkują wiedzę o świecie, rozwijają 
spostrzegawczość, są zgodne z kalendarzem pór roku.

JAK OTRZYMAĆ PLANSZE?

*  Zapytaj konsultanta edukacyjnego  
o szczegółowe warunki oferty oraz  
program Kocham przedszkole.  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 Pierwszy zestaw plansz demonstracyjnych otrzymasz  
od swojego konsultanta edukacyjnego WSiP  
po przystąpieniu do programu Kocham przedszkole.  
Pierwszy zestaw to 20 tematów na wiosnę i lato.

ZimaWiosnaZima

JesieńWiosna

Wiosna
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Lato

 Kupując nasze publikacje  
na rok 2017/2018, możesz  
w ramach zamówienia  
otrzymać drugi zestaw:  
40 tematów na jesień i zimę. *

ZESTAWY  
PYTAŃ DO PLANSZ 

DEMONSTRACYJNYCH 
ZNAJDZIESZ W KLUBIE 

NAUCZYCIELA

POŁĄCZ TECZKI 
OBU ZESTAWÓW!

Stwórz przestrzenną  
pomoc demonstracyjną  

z dodatkowymi 4 tematami!

1

2

zadzwoń  i zamów  Nasze publikacje
 801 220 555 

NowE
Wydanie
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