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Potrzebne 
rzeczy

O zadaniu

Uwaga

Mleko
Płyn do mycia naczyń
Płytka miska
Czerwony, żółty i niebieski

barwnik spożywczy

Jeśli zmieszasz odrobinę mleka, 

barwnika spożywczego i kroplę 

płynu do naczyń, dojdzie 

do bardzo ciekawych reakcji. 

To zajęcie plastyczne pomoże 

Ci odkryć sekrety naukowe płynu

do mycia naczyń i jednocześnie 

stworzyć piękną feerię barw.

Przy tym eksperymencie można 

się nieźle pobrudzić, więc 

zabezpiecz stanowisko pracy 

i swoje ubrania.

Po skończeniu umyj dokładnie 

miskę i wytrzyj starannie 

co, to się wychlapało.
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Zmieniające się kolory

ZŁAP
TĘCZĘ

Część 1
Baw się kolorami
Nalej szklankę mleka do płaskiej miski
i ostrożnie dodaj trzy krople czerwone-
go barwnika spożywczego z jednej 
strony. Mniej więcej na wysokości 
jednej trzeciej wzdłuż obwodu naczy-
nia dodaj trzy krople niebieskiego 
barwnika, i kolejnej jednej trzeciej trzy 
krople żółtego barwnika spożywcze-
go. Zrób to bardzo ostrożnie, nie 
ruszając miską, żeby te trzy kolory się 
nie pomieszały. 

Następnie wciśnij kroplę płynu do 
naczyń na środek miski i zanotuj, co 
widzisz. Co się dzieje z kolorami?

Część 3
Wymieszaj to
Możesz spróbować powtórzyć ekspe-
ryment używając wody zamiast mleka.

Zaobserwuj, czy uzyskujesz taką samą 
feerię barw, czy nie.

Możesz też przetestować różne 
rodzaje mleka (ale nigdy nie używaj 
niepasteryzowanego) i sprawdź, 
mleko o jakiej zawartości tłuszczu
daje najlepszą feerię barw. Chude 
czy tłuste - które jest lepsze?

Część 2
Pomyśl o tym
Pomyśl o zachodzących zmianach 
chemicznych:

Co robi płyn do naczyń z wiązaniami 
międzycząsteczkowymi?

Jakie cząsteczki są obecne 
w roztworze?
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Potrzebne 
rzeczy

O zadaniu

Uwaga

Białe kwiaty
Woda
Barwnik spożywczy
Wazon

To kolorowe zadanie pokazuje,

jak rośliny pobierają wodę 

przez korzenie i jak wędruje 

ona w górę łodygą.

Dodaj odrobinę barwnika 

do wazonu, aby zabarwić białe 

kwiaty na inny kolor.

Przy tym eksperymencie można

się nieźle pobrudzić, więc 

zabezpiecz stanowisko pracy 

i swoje ubrania.
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Zmieniające się kolory

KOLOROWE
KWIATY

Część 1
Baw się kolorami
Napełnij wazon wodą i dodaj kilka 
kropli barwnika spożywczego. Odetnij 
końcówki łodyg kwiatów i włóż kwiaty 
do wazonu. Zostaw kwiaty w kolorowej 
wodzie na kilka godzin i obserwuj, co 
się dzieje.

Powinno to potrwać od 6 do 12 
godzin, żeby uzyskać najlepszy efekt, 
więc sprawdź znowu pod koniec dnia.

Spróbuj przekroić łodygę kwiatu 
wzdłuż na pół i włożyć każdą połowę 
do wody zabarwionej na inny kolor. 
Jak myślisz, co się stanie?

Jaka jest rola ksylemu w roślinie?



Potrzebne 
rzeczy

O zadaniu

Uwaga

Duża miska do mieszania 

składników
Pojemnik z miarką
Mąka kukurydziana
Woda
Łyżka
Przezroczysty, zamykany 

woreczek do przechowywania

Jaja (opcjonalnie)

Chcesz zrobić dziwacznego, 

glutkowatego stwora, który wydaje 

się być cieczą, ale zachowuje 

się jak ciało stałe? 

Większość płynów zachowuje 

się w sposób przewidywalny, 

ale glutek nie trzyma się zasad 

i zachowuje się w bardzo ciekawy 

sposób. To dlatego, że to ciecz

nienewtonowska.

Gdy skończysz, nie wylewaj glutka

do zlewu, bo może zatkać odpływ.

Zamiast tego wygarnij glutka 

do woreczka strunowego, zamknij 

go szczelnie i wyrzuć do kosza. 

Upewnij się, że na jajkach 

nie ma salmonelli (można sparzyć 

skorupkę).
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Zmiana stanów skupienia

GLUTEK

Część 1
Zrób glutka
Wsyp mąkę kukurydzianą do miski
i dolewaj po trochu wodę, rękoma 
mieszając ją z mąką. Mieszaj do czasu, 
aż mąka kukurydziana i woda połączą 
się w jednolitą masę, a glutek będzie 
miał konsystencję gęstego miodu. 
Pamiętaj, żeby dolewać wodę powoli 
i ostrożnie.

Część 2
Poddaj swojego glutka próbie

A może by tak…? Spróbuj:

Gdy glutek będzie gotowy, zrób kilka 
eksperymentów, żeby sprawdzić, jak 
Twój glutek się zachowuje. Jak sądzisz, 
czy ma stan stały czy ciekły?

Uderzyć glutka pięścią i szybko 
cofnąć rękę.

Nabrać trochę glutka w rękę
i uformować kulkę między dłońmi.

Pozostawić glutka na kilka dni, a gdy 
wyschnie, sprawdzić, czy uda Ci się 
sprawić, żeby znowu stał się glutko-
waty.

Nabrać trochę glutka do woreczka 
strunowego, napełniając woreczek 
w 2/3, a następnie ostrożnie 
wepchnąć jajko lub inny delikatny 
przedmiot (np. biszkopt) w środek 
mikstury. Następnie upuść woreczek 
z dużej wysokości (ok. 2-3 m)
i sprawdź, z jak dużej wysokości 
możesz go upuścić, zanim ten 
przedmiot się potłucze lub połamie.

Sprawić, że Twój glutek zatańczy, 
kładąc trochę masy na plastikowym 
talerzyku na głośniku grającym 
dźwięki niskiej częstotliwości.



Potrzebne 
rzeczy

O zadaniu

Uwaga

Próbki różnych wodoodpornych

materiałów, w tym tkanin 

oddychających 
i nieoddychających
Zlewka o pojemności 250 ml

Woda
Lejek
Menzurka
Długopis
Papier
Linijka
Waga elektroniczna

W tym zadaniu sprawdzisz 

właściwości kilku tkanin stosowanych 

w odzieży żeglarskiej pod kątem

wodoodporności i przepuszczania

powietrza. W szczególności dowiesz 

się, jak działają oddychające tkaniny

wodoodporne oraz jakie mają zalety

i wady w stosunku 
do konwencjonalnych tkanin 

wodoodpornych.

Natychmiast wycieraj to, 

co się rozlało.
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Eksploracja na świeżym powietrzu

WSZYSCY NA MORZU

Część 1
Będziesz musiał poszukać kawałków 
różnych tkanin wodoodpornych, 
w tym oddychających i nieoddycha-
jących. Trzeba to zrobić zawczasu, 
żebyś miał czas na swoje badania. 
Może będą w stanie ci pomóc lokalne 
sklepy ze sprzętem sportowym.

Część 2

Do przemyślenia;

Napełnij zlewkę o pojemności 250 ml 
wodą, zakryj ją jedną z próbek tkanin
i zabezpiecz mocną gumką receptur-
ką. Odwróć zlewkę nad lejkiem 
umieszczonym w menzurce i zapisuj 
ilość wody, która skapała do menzurki 
(o ile w ogóle) co godzinę przez
4 godziny. Zrób tak z każdą 
z tkanin - jedna tkanina może być 
grupą kontrolną, np. płachta poliety-
lenu lub jakiś inny materiał, 
co do którego jesteś pewien, że jest 
w 100% wodoodporny.

Część 3
Skorzystaj z powyższych pomysłów, 
by zdecydować, jak dokonasz
pomiarów. Pomyśl, co zrobić, 
by mieć pewność, że Twoje badania 
są rzetelne a wyniki porównywalne.

Część 4
Jak zaprezentujesz wyniki swoich 
badań? W tabeli czy na wykresie?

Czy była widoczna różnica pomiędzy 
tymi tkaninami?

Jak duża była różnica?



Potrzebne 
rzeczy

O zadaniu

Uwaga

Długa taśma miernicza lub koło

pomiarowe
7 kawałków tkaniny lub innych

materiałów na bannery jako

wyznaczniki trasy
Materiały do ozdobienia banneru

(mazaki, farby plakatowe, 

klej na bazie polialkoholu 

winylowego, sznurek)

Biegnij, idź, pchaj, a nawet skacz

na dno oceanu i aktywnie spędzaj

czas, a jednocześnie eksploruj życie

w oceanie.
 
To zadanie dla grupy. Zaproś 

do udziału rodziny, niech to będzie 

impreza dla całej szkoły.

Upewnij się, że tor jest bezpieczny

i nie ma na nim nic, o co można

się potknąć lub na czym można

się pośliznąć.
Batypelagial  

Pelagial  

Abisal   
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Eksploracja na świeżym powietrzu

BIEG NA GŁĘBOKĄ WODĘ

Część 1
Znajdź odpowiednio dużo miejsca
na zewnątrz, by wyznaczyć trasę
o długości 1.000 m. To da skalę około 
1:10 w porównaniu do faktycznej 
głębokości oceanu, która dochodzi 
do ponad 10.000 metrów. Być może 
trzeba będzie zrobić kilka okrążeń. 
Możesz zmienić skalę i skrócić tor, 
by dopasować go do różnych grup 
wiekowych i sprawności fizycznej. 
Skorzystaj z informacji o strefach
i głębokościach na kolejnej stronie 
(karta pracy 1), żeby zaplanować 
trasę biegu. Poproś swoich uczniów, 
niech pomogą policzyć, gdzie trzeba 
będzie umieścić wyznaczniki na trasie, 
żeby oznaczyć początek każdej 
z pięciu stref.

Część 2
Dobra rada: Uczniowie powinni 
podzielić głębokości z karty pracy 
przez 10.

Podziel klasę na grupy i poproś każdą 
z grup, żeby poczytała o jednej
ze stref życia w ocenie. Daj każdej z 
grup materiały do zrobienia banneru 
lub plakatu, na którym pokażą, czego 
się dowiedzieli. Możesz też poprosić 
ich o zrobienie prostej prezentacji
do pokazania przy ich stanowisku.  
Rozstaw bannery wzdłuż trasy biegu
w odpowiednio wyznaczonych 
miejscach.
 
Dobra rada: Im głębiej schodzisz, tym 
mniej wiemy o życiu w oceanie, więc 
trudniej będzie znaleźć informacje o 
strefach abisal i hadal.

Część 3
Zaproś innych uczniów, nauczycieli
i rodziny do udziału w biegu. Mogą 
biec, iść, jechać na wózkach lub 
innych sprzętach, a nawet skakać
po trasie. Poproś ich, żaby zatrzymali 
się przy każdym stanowisku, poczytali 
o każdej strefie życia w oceanie
i obejrzeli prezentację.
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Eksploracja na świeżym powietrzu

BIEG NA GŁĘBOKĄ WODĘ



BADANIE I EKSPLORACJA W PODRÓŻY

Jak działają rakiety?

 

O tym zadaniu

Potrzebne Ci będą:

 

Jedna dwulitrowa, plastikowa 
butelka po napoju gazowanym
Korek od wina
Wentyl z dętki roweru, 
im dłuższy wentyl tym lepiej
Pompka pasująca do wentyla, 
np. pompka ręczna
Coś, co utrzyma butelkę szyjką 
w dół, pod kątem do ziemi.  
Za platformę startową mogą 
posłużyć gałęzie, kawałki drewna 

albo doniczki ogrodowe.
Woda z kranu

Czas

Podczas tego zadania dowiesz się, 

jak napędzane są rakiety, budując

i testując swoją własną rakietę wodną.

Uważaj!
Zanim odpalisz rakietę, upewnij się, 

że platforma startowa jest pusta,

a w jej okolicy nie ma osób postronnych.

Starannie wybierz miejsce 
do odpalenia rakiety.
Odpalanie rakiety w miejscu, gdzie

może wylądować na ulicy, jest bardzo

niebezpieczne

Butelka musi być w całości plastikowa,

nie może mieć żadnych ostrych

krawędzi i musi być to butelka 

po napoju gazowanym, by była 

przystosowana do wzrostu
ciśnienia wewnątrz butelki

Wiertarką powinien posługiwać 

się tylko dorosły.

Ponad 2 godziny

Na rakietę wodną:

Stoper
Taśma miernicza

Wyposażenie ogólne:

Instrukcje:
1 

2 

3

4

5

6

7

 

Kolejne kroki:
 Zapoznaj się z ostrzeżeniami 

(„Uważaj”), żeby upewnić się, 
że bezpiecznie puszczasz rakietę.

Żeby zbudować rakietę, zacznij 
od znalezienia korka idealnie 
pasującego wymiarem by zatkać 
szyjkę butelki.

Sprawdź, czy wentyl jest wystarcza-
jąco długi - przechodzi przez korek 
na drugą stronę i wystaje na tyle, 
by podłączyć pompkę.

Dziurkę w korku na przełożenie 
wentyla powinien zrobić dorosły 
przy pomocy wiertła lub innego 
sprzętu.

Zbuduj platformę startową dla 
rakiety, by ustawić na niej butelkę 
szyjką to dołu, tak, byś mógł 
podłączyć pompkę i stanąć 
za butelką.

Napełnij butelkę w jednej czwartej 
i zamknij szczelnie korkiem z 
wentylem.

Wystrzel rakietę, pompując 
powietrze do butelki, aż odleci. 

Spróbuj zmienić moc rakiety 
zmniejszając lub zwiększając ilość 
wody w rakiecie.

Wypróbuj różne platformy 
startowe, żeby zobaczyć, czy 
coś to zmieni.

Możesz zmierzyć czas lotu
 i odległość pokonaną przez rakietę 
- w tym celu potrzebny jest 
bezwietrzny dzień.
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RÓŻNI LUDZIE

WYMOWNE
ODCISKI PALCÓW

 

O tym zadaniu

Potrzebne Ci będą:

 

Różne powierzchnie 
do zdejmowania odcisków palców,

np. zastawa stołowa, szkło, 
farba z połyskiem
Poduszka do stempli
Różne rodzaje taśmy klejącej, 
żeby przetestować jej skuteczność 

przy zdejmowaniu odcisków 
palców
„Pył” używany do zdejmowania
odcisków palców, np. kakao
w proszku

Czas

Ciało każdego człowieka jest inne. 

To dotyczy także naszych odcisków 

palców. To oznacza, że są one bardzo

pomocne w identyfikowaniu ludzi, 

w szczególności tych, którzy zostawili

odciski palców na miejscu zbrodni. 

W tym zadaniu zbadasz najlepszy 

sposób na zidentyfikowanie odcisków 

palców na różnych powierzchniach.

Uważaj!
Jodyna jest żrąca – unikaj kontaktu

ze skórą. 

Niektóre proszki i substancje 

chemiczne stosowane do ujawniania 

odcisków palców mogą być 
niebezpieczne. 

Zanim zaczniesz swoje dochodzenie,

przeprowadź ocenę ryzyka i skonsultuj 

ją ze swoim nauczycielem.

Ponad 2 godziny

Instrukcje:
1  Zacznij od sprawdzenia, jak dobrze 

widzisz swoje własne lub cudze 
odciski palców na różnych 
powierzchniach, wymienionych
na liście materiałów:

Jak myślisz, dlaczego policja 
zdejmuje odciski palców 
z papieru a nie szkła?

Czy odciski palców lepiej widać
na jasnych czy ciemnych 
powierzchniach?

Czy odciski palców gorzej widać na 
niejednolitej powierzchni?

Czy odpowiedź zależy od tego, czy 
palce są czyste czy brudne? Np. 
błotem, olejem / smarem lub farbą 
drukarską po czytaniu gazety?

2  Jeśli ujawnienie odcisków palców 
wymaga środków chemicznych, 
być może najpierw powinieneś 
zdjąć odcisk palca z niektórych 
powierzchni, żeby chemikalia 
ich nie uszkodziły. Nazywa 
się to „zdejmowaniem odcisków”.

Możesz zdjąć odciski palców 
używając taśmy klejącej. A może by 
tak wypróbować różne taśmy 
klejące, żeby sprawdzić, która 
najlepiej się nadaje do zdejmowania 
odcisków palców

3

 
Możesz przetestować różne rodzaje 
taśmy klejącej, żeby sprawdzić, 
która najlepiej zbiera odcisk palca z 
różnych rodzajów powierzchni. Być 
może będziesz musiał znaleźć 
sposób na „wywołanie” odcisku na 
lepkiej powierzchni, żeby był lepiej 
widoczny. 

Poprowadź sprawę:

A może by tak wykorzystać to, czego 
się dowiedziałeś o identyfikacji 
odcisków palców, żeby poprowadzić 
sprawę, identyfikując czyjeś odciski 
palców w fikcyjnym miejscu 
zbrodni?

Będziesz potrzebował kilka zdjętych 
odcisków placów i karty daktylosko-
pijnej od „podejrzanego”. Użyj 
swoich umiejętności by przekonać 
innych, że „podejrzany” faktycznie 
był na miejscu zbrodni.



WYPRÓBUJ TO W DOMU

ZRÓB WŁASNĄ
KULĘ DO KĄPIELI

 

O tym zadaniu

Potrzebne Ci będą:

 

Do zrobienia czterech małych kul 

do kąpieli będziesz potrzebował 

następujących składników:

Suche składniki:
100 gramów sody oczyszczonej
50 gramów kwasku cytrynowego
25 gramów mąki kukurydzianej

Mokre składniki
2 łyżki oleju słonecznikowego 
lub oliwy z oliwek
2 łyżeczki wody
1 łyżeczka barwnika spożywczego

(opcjonalnie)
12-15 kropli olejków eterycznych 

wedle uznania (upewnij się, że Cię 

nie uczulają)

Dodatkowo:
2 miski do mieszania
trzepaczka kuchenna
foremki z miękkiego plastiku
(czyste, puste kubeczki po jogurcie, 

silikonowa tacka na kostki lodu 
albo silikonowe foremki do babeczek)

Czas

W tym zadaniu sprawdzisz, jak zrobić

swoją własną kulę do kąpieli. Wszyscy

możemy pomagać chronić naszą 

planetę ograniczając zużycie surowców 

opakowaniowych, w tym opakowań

jednorazowych. Projektując swoją 

własną kulę do kąpieli możesz 

też znaleźć sposób na ograniczenie 

ilości potrzebnych opakowań i zachęcić

innych do zrobienia własnych 

kul do kąpieli.

Uważaj!
Zawsze przeprowadź ocenę ryzyka 

i niech ją sprawdzi Twój nauczyciel, 

zanim zaczniesz eksperyment. 

Nigdy nie używaj na skórze czegoś, 

co zostało wyprodukowane 
w laboratorium lub z użyciem chemii 

laboratoryjnej.

Ponad 2 godziny

Instrukcje:
1 5

62 

3 

4

 Wymieszaj suche składniki ze sobą 
w jednej misce, a mokre składniki 
w drugiej misce.

Dodaj mokre składniki do suchych 
składników, dodając po kilka 
kropel na raz, mieszając trzepacz-
ką, aż mikstura po ściśnięciu 
pozostanie jednolitą bryłą.

Wciśnij miksturę do foremki i 
pozostaw do wyschnięcia na co 
najmniej 2 godziny.

Zrób kilka nieco się różniących kul 
do kąpieli i zanotuj różnice 
pomiędzy nimi, takie jak:

Więcej lub mniej proszku do 
pieczenia

Więcej lub mniej kwasku 
cytrynowego

Różne olejki (cytrynowy lub inne)

Różne kolory 

7

8

 
Pamiętaj, żeby pozostawić niektóre 
elementy niezmienione, żeby test 
był rzetelny a wyniki porównywalne.

A teraz pora przetestować kule w 
kąpieli! Włóż kulę do wody i zanotuj:

Jak długo trwa, zanim się rozpuści.

Jak bardzo „syczy”.

Co się dzieje z wodą.

Wszystko, co Twoim zdaniem 
pomoże zdecydować, czy kula do 
kąpieli działa czy nie.

Porównaj różne kule do kąpieli i 
zdecyduj, która lepiej się sprawdza.

Przepisz swój ulubiony przepis w 
formie instrukcji wykonania krok po 
kroku


