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Uważaj!
 Pilnuj dzieci

podczas
korzystania
z nożyczek

 

O tym zadaniu
W tym zadaniu Ty i Twoja grupa

zbadacie różne materiały 

odblaskowe. 

Czas
 20 minut

Potrzebne Ci będą
 Wybór różnych materiałów, 

np. tkaniny, opaski odblaskowe, 

folia, błyszczący papier, czarny 

papier, przedmioty w ciemnym 

/jasnym kolorze (warto zawczasu 

poprosić dzieci, żeby przyniosły 

rzeczy, które ich zdaniem sprawią,

że będą lepiej widoczne 
w ciemności)

Czarna papierowa koszulka 
(spróbuj wyciąć z czarnego 
brystolu)

Latarka

Nietoksyczny klej

 

CODZIENNE PODRÓŻE

Bądź widoczny, 
bądź bezpieczny
Instrukcje:
1 

2 

3

4

 

Pomyśl i porozmawiaj o:
 Zrób wprowadzenie do zadania 

korzystając z historyjki o Kosmie
i Kamyku. Zapytaj dzieci, co ich 
zdaniem może sprawić, że będą 
lepiej widoczne w ciemności.

Pomóż dzieciom wyciąć różne 
kształty z materiałów, które ich 
zdaniem najlepiej odbijają światło.

Pomóż dzieciom przyczepić te 
materiały do ich papierowej 
koszulki.

Niech dzieci sprawdzą, jak błyszczą 
te materiały, używając latarki. 

Jaki materiał Waszym zdaniem 
będzie najlepiej odbijać światło?

Dlaczego Waszym zdaniem będzie 
lepszy od pozostałych?

Jakie inne metody mogą pomóc, 
żebyście byli lepiej widoczni 
w ciemności?

Spróbuj zanieść Wasze papierowe 
projekty w ciemne miejsce, 
by sprawdzić, które najlepiej widać.

Pewnego wieczoru Kosma i Kamyk poszli 
pojeździć na rowerach w swoich 
czarnych dresach. Nagle ktoś wali 

do drzwi, bach-bach-bach.

O nie! To policjant z Kamykiem i Kosmą. 
„O mało ich nie rozjechałem”, krzyczy 

policjant. „Jeździli po okolicy bez świateł 
i proszę spojrzeć, jak byli ubrani! Nic 
dziwnego, że ich nie widziałem.”
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O tym zadaniu

Potrzebne Ci będą:

 Długi pasek papieru
podzielony na 6 części

Paleta do łapania barw - 

najlepiej jedna na dwie osoby

Kolorowe pisaki (czerwony, 

pomarańczowy, żółty, 
zielony, niebieski, fioletowy),

Taśma dwustronna. 
 

Czas: 30 minut

Instrukcje:

Pomyśl i porozmawiaj o:

W domu

 

 

Nasza planeta różnorodności

Zbieranie tęczy

W tym zadaniu dzieci mają szansę

dostrzec różnorodność naszego

środowiska i stworzą tęczę barw,

które widzą dookoła siebie.

Uważaj!

Przypomnij dzieciom, że nie mogą

oddalać się od opiekuna.

Dopilnuj przestrzegania wymogów 

BHP w zakresie zabaw na świeżym 

powietrzu.

Po tym zadaniu dzieci muszą 

dokładnie umyć ręce.

Sprawdź, czy w danym miejscu 

nie ma roślin, które mają trujące 

nasiona lub mogą powodować

podrażnienia. 

Na każdej części paska białego papieru 
zrób kolorową kropkę (czerwoną, 
pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, 
fioletową) albo pozwól dzieciom to 
zrobić po omówieniu.

Ewentualnie możesz dać każdej grupie 
koło wielkości talerza, w tylko jednym 
z tych kolorów, żeby skupiła się na tym 
kolorze.

Trzeba okleić paletę małymi kawałkami 
taśmy dwustronnej. Tam dzieci będą 
przyklejać próbki swojej tęczy. Czy widzieliście tęczę?

Jakie kolory widzieliście?

Jak sądzicie, czy dacie radę znaleźć 
wszystkie kolory tęczy?

Dzieci mogą próbować tego w różnych 
porach roku i mogą notować, jak 
zmieniają się kolory w zależności 
od pory roku.  

Wybierz dla dzieci takie miejsce, gdzie 
będą mogły szukać kolorów. Zadanie 
to można robić w dowolnym miejscu 
- najlepiej na zewnątrz. Niepotrzebny 
jest ogród kwiatowy ani nie musi 
to być na wsi.

To zadanie uczula dzieci na kolory 
w ich naturalnym otoczeniu. 
Ostatecznie zadanie to powinno 
skupić się na naturalnych materia-
łach, takich jak rośliny, ale możesz 
pozwolić im dodać też inne materiały 
do ich palety.

Rozdaj palety do zbierania barw, 
najlepiej po jednej na dwie osoby.

Powiedz dzieciom, że idziecie szukać 
tęczy. Powiedz to tak, żeby zabrzmia-
ło jak ciekawa przygoda.

Pokaż im przykłady rzeczy do 
zbierania, np. kawałki kwiatów i liści.

Kiedy wrócą, mogą podzielić się 
znaleziskami i zrobić wspólną tęczę 
składając swoje palety w jedną. 
Następnie można ją umieścić na 
wystawie.



Nasza planeta różnorodności

Boskie bańki

 

 

 

 

O tym zadaniu

Potrzebne Ci będą:

 

Plastikowe tacki lub miseczki

Czyste słomki do picia
(najlepiej wielokrotnego użytku) - 
po 1 na każde dziecko

Różdżka do robienia baniek 
mydlanych

Wyciory kreatywne lub miękki 
drut  kwiaciarski owinięty 
bandażem do wyginania 
w różne kształty, np. trójkąty 
lub kwadraty

Płyn do baniek mydlanych

Barwnik spożywczy
 

Czas: 30 minut

W tym zadaniu dzieci odkryją różne 

stany skupienia: ciekły, stały 

i gazowy, eksperymentując 

z bańkami.

To zadanie zaprojektowano 

specjalnie tak, by można je było 

zrobić w domu, korzystając 

ze sprzętu, który większość rodziców 

jest w stanie łatwo i tanio zdobyć.

Uważaj!

Dzieci swoimi bańkami zrobią 

niezły bałagan, więc bądź 
na to przygotowany.

Możesz zabarwić płyn
barwnikiem spożywczym, 
ale kiedy bańka pęknie, dzieci

pochlapią się barwnikiem,
więc będzie naprawdę 
NIEZŁY BAŁAGAN.
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Instrukcje: Pomyśl i porozmawiaj o:

Kolejne kroki

Czy dzieci sądzą, że są w stanie 
robić bańki w różnych kształtach?

Jak się upewnić, że ich badanie 
jest rzetelne?

W jaki sposób będą zapisywać 
wyniki?

Czy dzieci kiedykolwiek puszczały 
bańki? 

Czy wszystkie bańki były takie 
same?

W ramach kontynuacji tego zadania 
dzieci mogą sprawdzić, jak długo 
są w stanie utrzymać bańkę, zanim 
pęknie. Mogą też sprawdzić, czy bańki 
unoszą się w powietrzu, czy spadają 
na ziemię i jak długo są w stanie 
utrzymać bańkę w powietrzu.

Zapytaj dzieci czy już kiedyś puszczały 
bańki - czy wszystkie były takie same?

Rozdaj sprzęt dzieciom. Wyjaśnij, 
że będą go używać by sprawdzić, 
czy są w stanie zrobić bańki 
w różnych kształtach, rozmiarach
i kolorach.

Wlej płyn do baniek mydlanych 
do miseczki lub na tackę i zachęć 
dzieci, żeby popuszczały bańki 
używając słomki. Przypomnij im, 
żeby każde z nich używało swojej 
własnej słomki i żeby nie wciągały 
płynu do ust.

Zachęć dzieci, żeby spróbowały 
dmuchać najpierw lekko, a potem 
mocniej.

Zachęć dzieci do przedyskutowania 
swoich pomysłów na to, jak
przeprowadzić badania, jak zrobić 
bańki w różnych kształtach, rozmia-
rach i kolorach.

Dzieci mogą użyć wyciorów, żeby 
zrobić różdżki do baniek w różnych 
kształtach. Barwnika spożywczego
można użyć do zrobienia
baniek w różnych kolorach.

Zachęcaj dzieci do przeprowadzenia 
swoich własnych badań i żeby 
samodzielnie zapisały ich wyniki. 
Mogą też zrobić zdjęcia albo naryso-
wać.

Poproś dzieci o zaprezentowanie 
swoich ustaleń reszcie grupy,
w swojej prezentacji mogą być tak 
kreatywni jak tylko chcą - np. można 
spróbować zawodów w puszczaniu 
baniek. 



Porozmawiaj z dziećmi o tym, czego 
potrzebują rośliny, by rosnąć i przeżyć:

Jak ich zdaniem rośliny piją wodę?
Gdzie ich zdaniem woda wędruje, 
kiedy roślina ją pije?
Jak można to sprawdzić?

Napełnij słoiki, butelki lub wazony wodą 
i dodaj kilka kropel barwnika spożyw-
czego, żeby woda wyraźnie się zabarwi-
ła. Odetnij końcówkę łodygi kwiatów
i włóż kwiaty do wody.

Zostaw kwiaty w wodzie na kilka godzin
i obserwuj, co się dzieje w ciągu dnia. 
Zaglądaj do nich często i niech dzieci 
podzielą się swoimi spostrzeżeniami, 
co widzą i dlaczego ich zdaniem płatki 
mają ten sam kolor co woda.

Potrzebne rzeczy
  

 

 

 

O zadaniu
To kolorowe zadanie pokazuje,
jak kwiaty pobierają wodę 
z korzeni, jak woda wędruje 
w górę łodygą do różnych
części rośliny takich jak liście 
i płatki.

Białe kwiaty (goździki, stokrotki 
lub chryzantemy)

Woda

Barwnik spożywczy 
w różnych kolorach

Słoik / butelka / wazon

Nożyczki

Uwaga!
Zabezpiecz miejsce pracy 
i ubrania dzieci, pracując 
z barwnikami spożywczymi.

Zmiana barw

Kolorowe goździki
Baw się kolorami! 

 
 Zrób zdjęcie

swojego 
kolorowego
dzieła.



Włóż kawałek kartki do woreczka

Następnie poproś dzieci o wyciśnięcie różnych kolorów farb na kartce, 
zaczynając od części kartki znajdującej się w głębi woreczka.

Następnie zamknij szczelnie woreczek i zachęć dzieci
do ugniatania woreczka palcami, by wymieszać kolory.

Pomyśl o kolorach
Poproś dzieci, aby nazwały kolory.

Potrzebne rzeczy
  

 

 

 

O zadaniu
W tym zadaniu mali artyści umażą
się po łokcie. Sprawdzą jakie kolory
powstaną w wyniku ich mieszania.

Zestaw kolorowych farb 
w tubkach 

Woreczki strunowe 

Papier, wielkości woreczka 

Uwaga!
Zabezpiecz miejsce pracy 
i ubrania dzieci przy zadaniach
z farbą.

Zmiana barw

Zabawa sensoryczna:
Mieszanie kolorów

Baw się kolorami! 

 

 

Zrób zdjęcie
swojego 
kolorowego
dzieła.



Wsyp trochę mąki kukurydzianej 
do dużej miski albo na tacę i po trochu 
dolewaj wodę. Niech dzieci mieszają 
masę rękoma, aż uzyskają konsystencję 
glutka. Nie potrzeba dużo wody, więc 
dolewaj ją powoli i ostrożnie.

Można też dodać barwnik spożywczy, 
jeśli chcesz, żeby Wasze glutki były 
bardziej kolorowe.

Zapytaj dzieci o ich odczucia, 
obserwacje i spostrzeżenia.

Potrzebne rzeczy
  

 

 

 O zadaniu
Chcesz zrobić dziwacznego glutkowego

stwora, który wydaje się być cieczą, 
ale przy uderzeniu zachowuje się jak 
ciało stałe? To zadanie wymaga 
zaangażowania rąk i umazania 
się po łokcie, więc nie zakładaj 
swojego najbardziej wyjściowego 
ubrania!

Duża miska / taca do mieszania

Mąka kukurydziana  

Woda  

Barwnik spożywczy (opcjonalnie)

Uwaga!
Jak skończysz, nie wylewaj glutka 
do zlewu, bo może zatkać odpływ. 
Zamiast tego wygarnij miksturę 
do woreczka strunowego, szczelnie 
ją zamknij i wyrzuć do kosza.

Zmiana stanów skipienia

Glutek
Zrób glutka 

Gdy glutek będzie gotowy, zrób kilka 
eksperymentów, żeby sprawdzić jak 
Twój glutek się zachowuje - możesz 
zgnieść glutka, porozciągać, schować 
w dłoni.

Poddaj swojego glutka próbie 

 
 

Spróbuj zrobić dzieciom wyzwanie, 
pozostawiając glutka na wierzchu 
na kilka dni albo na noc, a gdy 
wyschnie, sprawdzić, czy uda 
im się sprawić, by znowu zrobił się 
glutkowaty. 

Kolejne kroki



Jaka jest dzisiaj pogoda?
Porozmawiaj z dziećmi, czym jest stacja 
meteorologiczna, jaką pogodę są w stanie 
badać i jak mogą zrobić swoją własną stację 
meteo. Użyj zdjęć różnych rodzajów pogody, 
by podrzucić im kilka pomysłów.

Pada, leje jak z cebra
Użyj pustej butelki po napoju (najlepiej
dwulitrowej), odetnij górę i odłóż na bok. Użyj 
taśmy by okleić ostre krawędzie obu części. 
Pomóż dzieciom przy pomocy linijki
i wodoodpornego mazaka narysować 
podziałkę na dolnej części butelki, zaczyna-
jąc od dołu. Pomóż im dziurkaczem zrobić
kilka dziurek w drugiej części butelki.

Niech dzieci nałożą podziurawioną górę 
butelki do góry nogami na dolną część 
butelki.

Niech dzieci pomyślą, gdzie najlepiej 
ustawić tę butelkę - pod drzewem 
czy pod gołym niebem?

Potrzebne rzeczy
  

 

 

 

O zadaniu
To zadanie bada, jak zmienia się nasza 

pogoda, i pozwala dzieciom 
obserwować kilka czynników, takich 
jak deszcz i wiatr, przez określony czas.

Plastikowe butelki po napojach, 
plastikowe kubeczki i talerzyki

Termometr i stoper

Wodoodporne mazaki i ołówki
z gumką 

Plastelina, słomki, karton, 
klej i taśma wodoodporna

Dziurkacz, pinezki i nożyczki 

Podkładka z klipsem,

Karty do zapisywania pogody 
i aparat 

Zdjęcia różnych rodzajów pogody

Uwaga!
Pracując na dworze, zadbaj 
o bezpieczeństwo dzieci. Dopilnuj, 
by dzieci były cały czas pod 
nadzorem, w szczególności 
gdy używają pinezek i nożyczek.

Zmiana pogody (Strona 1 / 2)

Moja Stacja Meteorologiczna 
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Czy będzie wiało?
Wytnij dwa trójkąty z grubego kartonu. Przy 
pomocy taśmy przyklej po jednym trójkącie 
na każdym końcu słomki - to będzie strzałka 
wiatrowskazu. Wbij pinezkę przez środek słomki 
i przyczep ją do gumki na końcu ołówka, 
sprawdź, czy jest dobrze wyważona. Przy 
pomocy plasteliny przyklej ołówek na środku 
plastikowego talerza i upewnij się, że strzałka 
może się swobodnie obracać dookoła.

Wiatr pędziwiatr
Wytnij dwa równe paski grubej tektury. 
Następnie przyklej klejem lub taśmą 
plastikowe kubeczki do pasków tektury 
na każdym końcu.

Złóż paski na krzyż kubeczkami do 
dołu, a następnie przebij pinezką. 
Nabij pinezkę na gumkę na końcu 
ołówka.

Przy pomocy plasteliny przyklej ołówek 
pionowo na środku plastikowego 
talerza i sprawdź, czy kubeczki mogą 
się swobodnie obracać dookoła.

Dodaj wiatromierz obok
wiatrowskazu do stacji 
meteorologicznej.

Gorąco, gorąco
Na koniec dodaj 
do stacji meteorologicznej 
termometr.

Kolejne kroki
Z użyciem kart do zapisywania 
pogody, codziennie:

Korzystając z deszczomierza,
sprawdź ile zebrało się wody.

Korzystając z wiatrowskazu, 
zobacz w którą stronę wieje wiatr.

Korzystając z wiatromierza i stopera, 
zobacz ile razy wiatromierz obróci 
się w określonej jednostce czasu
(ile obrotów na minutę).

Korzystając z termometru, 
sprawdź temperaturę.

 

 

Zmiana pogody (Strona 2 / 2)

Moja Stacja Meteorologiczna 

Napisz Płn., Płd., Wsch. i Zach. na plastikowym 
talerzyku, które będą oznaczać Północ, Południe, 
Wschód i Zachód, żebyś wiedział, w którą stronę 

wskazuje strzałka. Co zdaniem 
dzieci oznaczają skróty 

Płn., Płd., Wsch. i 
Zach.? Dodaj wia-
trowskaz do stacji 
meteorologicznej. 
Niech dzieci pomy-
ślą, gdzie go 
najlepiej ustawić - 

osłonięty, czy 
na otwartej 

przestrzeni?


