
Data: 17.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Lato tuż tuż.. 

Temat dnia: Zabawy badawcze  

 

Witajcie kochani! 

Wczoraj rozmawialiśmy o kolorach lata.  

Dzisiaj dzięki doświadczeniom, dowiecie się jak powstają różne 

zjawiska atmosferyczne: tęcza, deszcz, burza). Zapraszam do 

zabawy! Liczę na to, że pochwalicie się zdjęciami?  

Proszę o przesłanie ich na maila: fabianczyk.angelika@wp.pl 

Na początku zagadka: 

„Służy do mycia, służy do picia, bez niej na ziemi nie byłoby życia” 

 ( woda) 

 

1. Kolorowe wodne wulkany: 

Aby wykonać kolorowe wulkany, potrzebujecie: 

 4 szklanki wypełnione wodą 

 bibułę w 3 kolorach (lub barwniki spożywcze) 

 kwasek cytrynowy 

 opakowanie sody oczyszczonej 

 strzykawka lub po prostu łyżka 

W trzech szklankach barwimy wodę (w każdej na inny kolor) i 

wsypujemy kwasek cytrynowy, a w czwartej mieszamy ją z sodą 

oczyszczoną. Z ostatniej szklanki nabieramy strzykawką płyn i 

wlewamy go do każdej z kolorową wodą. Pod wpływem reakcji płyn 

zaczyna uciekać z pojemników, dlatego podłóżcie pod nie jakąś tacę 

czy blaszkę i obserwujcie spektakl kolorów! 
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2. Kolorowy deszcz 

Do wykonania kolorowego deszczu potrzebne nam będą: 

 szklanka (lub słoik) wypełniony wodą do 3/4 wysokości 

 pianka do golenia 

 barwniki spożywcze (można wykorzystać kolorową wodę z 

poprzedniego doświadczenia) 

Wystarczy, abyście wycisnęli piankę do golenia na powierzchnię wody, 

a następnie strzykawką, pipetą czy bezpośrednio z pojemnika wlewali 

kolorowy płyn. Chmura z pianki szybko napełni się barwami, a w 

wodzie zaobserwujecie niesamowity „deszcz”. 

 

3. Burza w szklance wody 

Burza – zjawisko meteorologiczne związane z intensywnym rozwojem 

chmur. Charakterystyczny dla burz jest intensywny opad deszczu, 

śniegu lub gradu, którym towarzyszą pioruny, błyskawice i grzmoty. 

Aby wykonać burzę w szklance wody, potrzebujemy: 

 szklanka wypełniona wodą (do 3/4 wysokości) 

 4 łyżki oleju 

 barwniki spożywcze 

 miska i widelec 

Spróbujcie wymieszać klika kropel barwników w oleju, a następnie 

przelejcie go do wody. W efekcie uzyskacie pięknie tańczące w 

wodzie nitki kolorów. 

 



4. Wędrująca woda: 

Czego potrzebujemy? 

 3 szklanki z wodą 

 3 puste szklanki 

 ręczniki papierowe 

 barwniki spożywcze 

Zacznijcie od zabarwienia wody, a następnie ułóżcie szklanki 

naprzemiennie pełna z pustą. Papierowy ręcznik zwińcie w rulon i 

włóżcie jeden koniec do wody, a drugi do pustej szklanki. Po 

pewnym czasie woda zacznie się przemieszczać i napełniać puste 

pojemniki. 

 

5. Jak wywołać deszcz? 

Deszcz – opad atmosferyczny, dosięgający powierzchni Ziemi w 

postaci kropel wody.  

Przygotujcie z rodzicami: 

 słoik z wrzącą wodą 

 talerzyk 

 lód 

Na słoik z wodą nałóżcie talerz z kostkami lodu i obserwujcie co się 

będzie działo na ściankach szklanego pojemnika. A przy okazji 

koniecznie porozmawiajcie o deszczu i trzech stanach skupienia 

wody! 



 

6. Jak zrobić tęczę? 

Tęcza-zjawisko występujące w postaci charakterystycznego 

wielobarwnego łuku ( zjawisko powstaje wtedy, gdy świeci słońce i 

jednocześnie pada deszcz).  

Do wykonania tęczy potrzebujemy: 

 małe opakowanie cukierków/draży Skittles 

  talerz/patera, najlepiej z lekko uniesionymi brzegami (lepszy 

efekt, gdy otoczka cukierków zaczyna się rozpuszczać) 

 woda (ilość taka, żeby wszystkie cukierki miały zanurzony w 

wodzie spód) 

 

Na talerzu trzeba ułożyć kolorowy okrąg. Następnie wodę na środek 

talerza, sprawdzając, czy znajduje się ona pod każdym cukierkiem. I 

czekać.. Po krótkiej chwili spod cukierków popłyną kolorowe strużki, 

tworząc wyjątkowy obrazek, tęczę barw! 

 

 

-Który eksperyment podobał Wam się najbardziej? 



Na koniec mam dla Was kilka fotografii różnych zjawisk 

atmosferycznych:  
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BURZA: 

 
 

 

 



 

 

Dzisiaj to już wszystko kochani. 

Czekam na Wasze zdjęcia. 

Pozdrawiam serdecznie! 

P. Angelika 

 


