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Potrzebne 
rzeczy

Płyn do zmywania naczyń
Płytka miska
Barwniki spożywcze w różnych 
kolorach

O zadaniu
Jeśli zmieszasz odrobinę 
mleka, barwnika spożywczego 
i kroplę płynu do zmywania naczyń, 
dojdzie do bardzo nietypowych 
reakcji.

To zajęcie plastyczne pomoże 
Ci odkryć sekrety naukowe mydła 
i jednocześnie stworzyć piękną 
feerię barw.

Uwaga
Przy tym eksperymencie można
się nieźle pobrudzić, więc zabezpiecz 
stanowisko pracy i ubrania.   

Po skończeniu umyj dokładnie 
miskę i wytrzyj starannie to, 
co się wychlapało.

Zmieniające się kolory 

ZŁAP
TĘCZĘ

Część 2
Wymieszaj to

Część 1
Baw się kolorami

Zrób zdjęcie swojego
kolorowego dzieła.

Nalej szklankę mleka do płaskiej miski
i ostrożnie dodaj trzy krople barwnika 
spożywczego z jednej strony w pobliżu 
krawędzi. Mniej więcej na wysokości 
jednej trzeciej wzdłuż obwodu naczy-
nia dodaj trzy krople barwnika 
w innym kolorze, i kolejnej jednej 
trzeciej trzy krople jeszcze innego 
barwnika. 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?

Możesz spróbować powtórzyć 
eksperyment 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?



Potrzebne 
rzeczy

Białe kwiaty
Woda
Barwnik spożywczy
Wazon

O zadaniu
To kolorowe zadanie 
pokazuje, jak rośliny pobierają 
wodę przez korzenie i jak wędruje 
ona w górę łodygą.
 
Dodaj odrobinę barwnika 
spożywczego do wazonu,
aby zabarwić białe kwiaty 
na inne kolory.
  

Uwaga
Przy tym eksperymencie można 
się nieźle pobrudzić, więc 
zabezpiecz stanowisko 
pracy i ubrania.

Część 1
Baw się kolorami

Zmieniające się kolory 

KOLOROWE
KWIATY

A może by tak 
zrobić to na 
prezentację 
w szkole?

Napełnij wazon wodą i dodaj kilka 
kropli barwnika spożywczego. 
Odetnij końcówkę łodygi 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 może zajrzyj do nich znowu 
pod koniec dnia.

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

Zrób zdjęcie swojego
kolorowego dzieła.



Potrzebne 
rzeczy

Duża miska
Miarka do odmierzania
Mąka kukurydziana
Woda
Łyżka
Przezroczysta, zamykana 
torebka do przechowywania
Jaja (opcjonalnie)

O zadaniu
Chcesz zrobić dziwacznego 
glutkowatego stwora, który wydaje 
się być cieczą, ale przy uderzeniu 
zachowuje się jak ciało stałe? 

Większość cieczy zachowuje 
się w sposób przewidywalny, 
ale glutek nie trzyma się zasad 
i zachowuje się w bardzo ciekawy 
sposób.

Uwaga
Przy tym zadaniu można się nieźle
pobrudzić, więc nie zakładaj 
swojego najbardziej wyjściowego 
ubrania.

Gdy skończysz, nie wylewaj glutka 
do zlewu, bo może zatkać odpływ.
Zamiast tego wygarnij glutka 
do torebki strunowej, szczelnie 
ją zamknij i wyrzuć do kosza.

Upewnij się, że na jajkach 
nie ma salmonelli (można sparzyć 
skorupkę).

Część 1
Zrób glutka

Zmiana stanów skupienia

 

GLUTEK

A może by tak 
zrobić to na 
prezentację 
w szkole?

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.

Uderzyć glutka pięścią i szybko 
cofnąć rękę

Nabrać trochę glutka w rękę
i uformować kulkę między 
dłońmi

Pozostawić glutka na kilka 
dni / na noc, a gdy wyschnie, 
sprawdzić, czy uda ci się 
sprawić, żeby znowu stał się 
glutkowaty

Część 2
Zrób glutka
Gdy glutek będzie gotowy, zrób kilka 
eksperymentów, żeby sprawdzić jak 
Twój glutek się zachowuje. Czy sądzisz, 
że ma stan stały czy ciekły?

A może by tak…? Spróbuj:

Nabrać trochę glutka do 
woreczka strunowego, napeł-
niając woreczek w 2/3, a 
następnie ostrożnie wepchnąć 
jajko lub inny delikatny przed-
miot (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 ta rzecz się potłucze lub 
połamie

Sprawić, że Twój glutek zatań-
czy, kładąc trochę masy na 
plastikowym talerzyku na 
głośniku grającym dźwięki niskiej 
częstotliwości



? ??

Potrzebne 
rzeczy

Puszka pomidorów
Puszka zupy
Puszka fasolki po bretońsku
Karma dla kota dla każdej 
grupy (z których zdjęto etykiety 
i oznaczono je różnymi cyframi 
lub kolorami)
Zestaw puszek z etykietami 
dla porównania
Deski / tace, żeby zrobić 
pochylnię, plus klocki / książki, 
żeby je podeprzeć
Centymetry, metrówki 
i inne rzeczy do odmierzania 
odległości

O zadaniu
Wracasz ze szkoły ciesząc 
się, że zaraz zjesz swój ulubiony 
posiłek – tosty z fasolką, 
ale odkrywasz, że Twoje młodsze 
rodzeństwo pozrywało etykiety 
ze wszystkich puszek i turla 
je po podłodze. Jak teraz 
znajdziesz swoją fasolkę?

Widzisz, że niektóre puszki 
potoczyły się dalej od innych.

Być może to, jak się toczą, 
pomoże Ci dojść do tego, 
w której jest fasolka…

W tym zadaniu w drodze 
rzetelnych eksperymentów 
będziesz ustalać zawartość 
nieoznaczonych puszek.

Do przemyślenia

Część 1
1

2

3

Eksplorując swój dom

 

POMIESZANE PUSZKI

Uwaga
Pamiętaj, nie zostawiaj porozrzucanych

puszek na podłodze, żeby ktoś 
się na nich nie przewrócił.

Niech dorosły pomoże ci użyć 
otwieracza do konserw.

Wepchnij wieczko puszki do środka 
i wyrzuć do odpowiedniego kosza 
na surowce wtórne.

Uważaj, na ostre krawędzie!

Zawartość puszki będzie wpływać 
na to, jak się ona toczy. Standardowo 
im bardziej stała konsystencja jedze-
nia, tym dalej toczy się puszka.

Spróbuj potrząsnąć puszkami, żeby 
„posłuchać” co jest w środku. Te, 
które „słyszysz”, nie toczą się tak 
daleko jak te, których nie słyszysz.

Poturlaj puszki z etykietami, żeby 
sprawdzić, czy faktycznie tak jest.

Możesz napełnić butelki wodą, 
zamrozić je (bez zakrętki), a następnie 
sprawdzić, czy jest różnica, jak daleko 
butelka się turla, gdy woda rozmarza 
(nie zapomnij ich z powrotem 
zakręcić). Możesz napełnić pojemniki 
(duże puszki po kawie lub zakręcane 
słoiki będą doskonałe) różnymi 
rzeczami, np. różną ilością piasku, 
syropu lub waty, i zobaczyć, co się 
stanie.

Porozmawiaj z kolegą o swoich 
pomysłach i o tym, jak stwierdzić co 
jest w puszce.

Porozmawiaj, jak poturlać puszki. Czy 
możesz to sprawdzić tak, żeby wyniki 
były porównywalne, np. używając tej 
samej pochylni i puszczać puszki na 
szczycie, zamiast je spychać z góry?

Zbuduj pochylnię tak, jak rozmawiali-
ście.

Część 2
4

5

6

7

Najpierw zbadaj nieoznaczone puszki. 
Następnie poturlaj oznaczone puszki, 
żeby je porównać. Z tego co zaobser-
wowałeś, czy jesteś w stanie przewi-
dzieć, w której z puszek jest fasolka?

Porozmawiaj o odległości, na jaką 
poturlała się każda puszka, i co jest w 
środku. Czy dostrzegasz jakąś prawi-
dłowość?

Spróbuj poturlać inne rzeczy, żeby 
sprawdzić, czy ta prawidłowość się 
potwierdza.

Niech dorosły pomoże Ci otworzyć 
puszki i sprawdź, czy miałeś rację.



Potrzebne 
rzeczy

Długa taśma miernicza lub 
koło pomiarowe

7 kawałków tkaniny lub innych 
materiałów na bannery 
- jako wyznaczniki trasy 

Materiały do ozdobienia 
banneru: mazaki, 
farby plakatowe,

O zadaniu
Biegnij, idź, pchaj a nawet 
skacz na dno oceanu i aktywnie 
spędzaj czas, a jednocześnie 
eksploruj życie w oceanie.

To zadanie dla całej grupy.
Zaproś do udziału rodziny, niech 
to będzie impreza dla całej szkoły.
 
Wyznacz tor dookoła Twojej szkoły
i daj uczniom szansę się wykazać;
niech zrobią bannery i krótkie 
prezentacje, by zaprezentować 
ciekawostki naukowe o każdej 
strefie życia w oceanie.

Krok pierwszy

Eksplorowanie świata

 

BIEG NA GŁĘBOKĄ WODĘ

Uwaga
Upewnij się, czy trasa biegu 
jest bezpieczna, czy nie ma nic,
o co można się potknąć 
lub na czym można 
się pośliznąć.

Upewnij się, że po torze mogą 
poruszać się wszyscy.

Weź pod uwagę pogodę.

Oceń ryzyko i w razie potrzeby 
nadzoruj interakcje uczniów 
przy każdym stanowisku 
na trasie. 

Pelagial

Abisal

Batypelagial

Znajdź odpowiednio dużo miejsca 
na zewnątrz, by wyznaczyć trasę 
o długości 1.000m. 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, 
żeby zaplanować trasę biegu. Poproś 
swoich uczniów, niech pomogą 
policzyć, gdzie trzeba będzie umieścić 
stanowiska na trasie, żeby oznaczyć 
początek każdej z pięciu stref.

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

Możesz też poprosić ich o zrobienie 
prostej prezentacji do pokazywania 
przy ich stanowisku.  Rozstaw bannery 
wzdłuż toru w odpowiednio wyznaczo-
nych miejscach.

Dobra rada: Im głębiej schodzisz, 
tym mniej wiemy o życiu w oceanie, 
więc trudniej będzie znaleźć 
informacje o strefach abisal i hadal.

Krok trzeci

Zaproś innych uczniów, nauczycieli
i rodziny do udziału w biegu. Mogą 
biec, iść, jechać na wózkach, 
a nawet skakać po torze. 

Poproś ich, żaby zatrzymali się przy 
każdym banerze, poczytali o każdej 
strefie życia w oceanie i obejrzeli 
prezentację.

Krok drugi
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. 



Bieg na
głęboką
wodę

0m Powierzchnia oceanu

0 - 200m
Pelagial

200 – 1000m 
Mezopelagial

4000 – 6000m
 

Abisal

6000 – 11000m 
Głębia rowów
oceanicznych
czyli hadal

1000 – 4000m
Batypelagial 

Eksplorowanie świata

Strefy życia 
w oceanie

11000m Dno oceanu



Uwaga
Pamiętaj, żeby umyć ręce po tym 

zadaniu. Nie wkładać palców do buzi!

Słuchaj dorosłych, żeby nie trafić 

na trujące lub kłujące rośliny.

Nie zbliżaj się do wody

Nie przyczepiaj do laski żadnych 

zwierząt ani owadów!

Wszystkie wędrówki 

powinny odbywać się 

pod nadzorem
dorosłych

 

 

 

 
 

O tym zadaniu
Kiedy australijscy Aborygeni wybierali się

w daleką drogę, przywiązywali różne 

przedmioty do kija. Zaczynali od jednego 

końca i schodzili coraz niżej w trakcie 

swojej wędrówki. Te przedmioty pomagały 

im zapamiętać wydarzenia i doświadczenia

na trasie i opowiedzieć innym o swoich 

przygodach. 

Wybierz się na wędrówkę i wspólnie 

z kolegą zrób laskę wędrowca. 

Dokąd pójdziecie?
 
Co Ty albo kolega możecie znaleźć 

i czego doświadczyć, i jak przymocujesz 

przedmioty do laski?
 
Pokaż swoją laskę wędrowca innym

i opowiedz im o swojej podróży.
 

Potrebne rzeczy
Kije (wybierz swój własny)

Coś do przymocowywania 

przedmiotów do kija, np. sznurek, 

taśma, sznur bawełniany, gumki 

recepturki
Kolorowa wełna lub paski tkaniny 

na dużej tacy lub w małych 

woreczkach dla każdej grupy.

Mogą one oznaczać miejsca i zdarzenia

w podróży, np. niebieska wełna 

to woda, a czerwona tkanina to zachód 

słońca pod koniec wędrówki. 

Przedmioty zebrane podczas wędrówki

PODRÓŻE PRZEZ NATURĘ

Laska wędrowca

Instrukcje
1 

2

3

4
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9 

10

 

Pomyśl, po czym inni mogą poznać, 
gdzie byłeś. Np. jeśli przechodziłeś 
koło starego dębu, może zbierzesz liść 
albo kilka żołędzi.

Jeśli widziałeś drozda, możesz 
przywiązać kawałek czerwonej wełny 
na swoją laskę.

Jak pokazać, że gdy wyruszałeś w 
drogę świeciło słońce?

Rozglądaj się bardzo uważnie po 
drodze. Pamiętaj, żeby zacząć od 
jednego końca laski i schodzić coraz 
niżej. 

Czy inni są w stanie zgadnąć, gdzie 
byłeś? Czy laska pomogła Ci zapamię-
tać Twoją wędrówkę?

Porozmawiaj o swojej wędrówce z 
kolegami.

Na jakie inne wędrówki możesz 
się wybrać?

Jak laski się różnią dla każdej 
wędrówki?

Czy możesz zrobić mapę swojej 
wędrówki?

Czy możesz dowiedzieć się więcej, w 
jaki sposób Aborygeni używali swoich 
lasek wędrowców?



Uwaga
Zanim zasłonisz dzieciom oczy, włożysz 

zatyczki do uszu lub ograniczysz ich 

mobilność, upewnij się, że dzieci 

są w bezpiecznym miejscu i mają 

odpowiednie podparcie.

Uważaj na dzieci okazujące 

zdezorientowanie. 

Postępuj zgodnie z zasadami Twojej 

placówki w przedmiocie zabaw 

na świeżym powietrzu.

Upewnij się, że wszelkie przeróbki sprzętu 

sportowego są bezpieczne.

O tym zadaniu
Pomyśl o niepełnosprawnościach

i stworzeniu gier i zabaw, w które

mogą bawić się wszyscy.

Potrzebne rzeczy
Przyrządy do gier i zabaw takie

jak woreczki z fasolą, piłki, pachołki,

słupki, itd.

Dzwonki i inne głośne rzeczy

Latarki i inne światła

Zatyczki do uszu

Opaski na oczy

Czas: 45 minut

Instrukcje
1  

2 

 

3 

 

4 

 

5  

6 

 

RÓŻNI LUDZIE

Zabawy na
placu zabaw

Spróbuj zagrać w kręgle w opasce na 
oczy. Jaką to robi różnicę, jeśli nie 
widzisz? Jak możesz zmienić tę grę, 
żeby wszyscy mogli w nią grać 
razem?

Porozmawiaj z kolegami, jak to jest, 
kiedy jest się osobą niedowidzącą. 
Jak myślisz, jaki miałoby to na Ciebie 
wpływ, jeśli chodzi o przyłączanie się 
do gier i zabaw?

Pomyśl, co możesz zrobić, żeby 
zrozumieć więcej na temat tego, jak 
określone zabawy mogą wykluczać 
osoby niepełnosprawne.

Pomyśl, na ile zabawy na świeżym 
powietrzu są dostosowane do 
możliwości dzieci niedowidzących 
lub niedosłyszących, niepełnospraw-
nych ruchowo, lub poruszających się 
na wózku inwalidzkim. Możesz 
poczytać o grach i zabawach, w które 
grają osoby niepełnosprawne.

Wypróbuj jedną lub więcej gier, o 
których przeczytałeś, lub które 
wymyśliłeś. Weź pod uwagę:

W jakie gry można grać na świeżym 
powietrzu?

Czy są jakieś oznaczenia do tych gier?

Co możesz zrobić, żeby inne dzieci się 
mogły przyłączyć?

Jakie nowe gry możesz stworzyć?

Jakie są reguły twoich gier?

Jak upewnić się, że Twoje gry są 
bezpieczne?

A teraz wypróbuj swoją grę. Na ile jest 
ona dostępna dla wszystkich? Jeśli nie 
jesteś osobą niepełnosprawną, może 
przetestujesz swoją grę używając 
opaski na oczy, nauszników, siedząc na 
krześle itd. Zdecyduj, skąd będziesz 
wiedział, że ta gra się udała.

W domu
Zaprojektuj swój idealny plac zabaw z 
zaznaczonymi na nim grami. Możesz 
pokazać go dorosłym - może będą 
chcieli wykorzystać Twoje pomysły!


