
   

                                        27.04 – 30.04.20 

TEMAT TYGODNIA: 

ZABAWY BADAWCZE 

 

Dzień 1      WODA I DROŻDŻE 

 

„Figury geometryczne” - kolorowanie kredkami lub malowanie farbą plakatową sylwet figur 

geometrycznych, wycinanie ich. Z wyciętych figur układamy różne wzory, obrazy – można je przykleić do 

kartki, uzupełnić brakujące elementy kredkami lub mazakami. 

 

Zabawy i ćwiczenia poranne – zapraszamy do wspólnej zabawy  

 Stajemy na jednej nodze, ręce trzymamy w bok.  
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia. 
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięgamy rękoma jak najwyżej, następnie przysiad -  ręce 
położyć na podłodze, głowa nisko - odpoczynek. 
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu tułowia. 
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył. Zegarek chodzi –
wymawiając „tik – tak” poruszamy głową w prawo i lewo. 
 
„Woda i drożdże” – zabawa badawcza.  
https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk 
 
Do butelki wsypujemy drożdże, wlewamy 50ml ciepłej wody, następnie dodajemy cukier i całość 
mieszamy. Na otwór butelki naciągamy mały balon. Suche drożdże po zalaniu ciepła wodą i dodaniu cukru 
zaczynają być aktywne. Drożdże korzystając z cukru jako pokarmu wytwarzają gaz zwany dwutlenkiem 
węgla, który napełnia balonik. Jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost to butelkę wstawiamy do ciepłej wody. 
Obserwujemy napełnianie się balonu dwutlenkiem węgla.  

 
„Samodzielne dmuchanie balonu” – zabawa oddechowa.  
Dziecko samodzielne dmucha balon (zawiązanie supełka przez rodzica na nadmuchanym balonie). 
„Kolorowy balon” - zabawa plastyczna. Rysowanie mazakiem na balonie dowolnego rysunku. 
„Balonowe zabawy” – zabawy ruchowe z balonami. Dowolne zabawy z wykorzystaniem ozdobionych 
balonów. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pmin9MT5qnQ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk
https://www.youtube.com/watch?v=Pmin9MT5qnQ


Gimnastyka domowa 
Bieg w miejscu. Prowadzący klaśnięciem informuje ćwiczących jaką pozycję powinni przyjąć. 
 1 klaśnięcie – ćwiczący zatrzymują się w pozycji na baczność 
 2 klaśnięcia - ćwiczący zatrzymują się i wykonują podskoki w miejscu. 
 3 klaśnięcia  – ćwiczący zatrzymują się i wykonują leżenie tyłem (na plecach). 
Bierzemy worek foliowy 
- przekładanie worka z ręki do ręki z przodu i z tyłu 
- przekładanie worka z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową 
- podrzucamy worek w górę i próbujemy go złapać 
- podrzucamy worek w górę i próbujemy klasnąć w dłonie przed złapaniem 
 - z postawy zasadniczej unosimy raz prawą raz lewą nogę i za każdym razem przekładamy worek pod 
kolanem 
- w siadzie podpartym o nogach ugiętych worek leży między stopami. Chwytamy worek obiema stopami 
unosimy go w górę, następnie odkładamy na podłogę, ćwiczenie powtarzamy 10 razy 
.- ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę worek puszczamy 
- w siadzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na worku. Ruch: przesuwamy worek stopami 
jak najdalej do przodu i przysuwamy również palcami stóp jak najbliżej do siebie 
- ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa raz lewa. 
„Schowaj worek pod stopami” – zabawa ruchowa. Podskakujemy z nogi na nogę, na hasło „schowaj worek 
pod stopami” kładziemy worek na ziemię i zakrywamy go stopami. 
 
„Co się stanie, jeśli....” – zabawa słowna twórcza. Wymyślanie dalszego ciągu zdania, np...co się stanie, 
jeśli....nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie deszczu” itp. 
 
Przygotowanie do zabawy w następnym dniu: do pojemnika na kostki lodu wlać określoną ilość 
wody (zmierzyć ile!) i wstawić do zamrażalnika. 
 

 
 

Dzień 2    KOLOROWE KRYSZTAŁY 

 
 
Zabawy i ćwiczenia poranne – zapraszamy do wspólnej zabawy  

 Stajemy na jednej nodze, ręce trzymamy w bok.  
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia. 
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięgamy rękoma jak najwyżej, następnie przysiad -  ręce 
położyć na podłodze, głowa nisko - odpoczynek. 
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu tułowia. 
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył. Zegarek chodzi –
wymawiając „tik – tak” poruszamy głową w prawo i lewo. 

 
 
„Kiedy woda paruje?” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości wody. 
  Wsypujemy kostki lodu (przygotowane poprzedniego dnia) do garnka i stawiamy na kuchence. 
 Podgrzewamy garnek, a gdy lód się rozpuści i woda zacznie gotować, przyglądamy się temu, co unosi się 
nad wodą. Pokazujemy parę wodną. Pozwalamy pogotować się wodzie dłuższą chwilę. 
  Przykrywamy garnek pokrywką, pokazujemy krople wody na pokrywce. 
  Odstawiamy garnek i czekamy aż woda ostygnie. 
  Podnosimy pokrywkę i przyglądamy się jej. 
  Mierzymy ile wody zostało w garnku. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM 
 
Rozmowa na temat doświadczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM


Pod wpływem niskiej temperatury woda zamarznie, zaś ogrzewana stanie się znowu cieczą. Po 
wszystkich tych zabiegach wody będzie mniej niż na początku. Dlaczego?  
W jakich temperaturach woda zamarza, a w jakich paruje? 
 
„Porównujemy długości” - zabawa dydaktyczna matematyczna. Przygotowujemy kilka tasiemek (sznurków) 
różnej długości. 
 Dziecko porównuje długości kolorowych wstążeczek układając je od najdłuższej do najkrótszej lub od 
najkrótszej do najdłuższej. Używa określeń: długa, krótka, trochę dłuższa, trochę krótsza.  
 

„Kolorowe kryształy” - zabawa badawcza. (Opis i zdjęcia z bloga Maluch w domu) 
 
Potrzebne pomoce:  
wysoki pojemnik (plastikowy kubek, słoiczek), 
woda, 
sól, 
łyżeczka, 
sznurek, 
patyczki do szaszłyków, 
drucik kreatywny, 
barwnik spożywczy, 
nożyczki. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Najpierw do kubka nalewamy wodę, aby przygotować roztwór nasycony soli. Oznacza to, że dodajemy sól 
i mieszamy do momentu, w którym przestaje się ona rozpuszczać. Mamy dwie możliwości, pozostawić 

wodę w takiej formie lub…  

dodać barwnik spożywczy, aby woda uzyskała inny kolor. 

 
Następnie ucinamy kawałek sznurka i przywiązujemy do patyka i kładziemy go na kubeczku w taki sposób 

by sznurek zwisał swobodnie. 

 
 
 
 
 

Możemy też wykorzystać drucik kreatywny i zrobić z niego dowolny kształt na przykład serduszko. 



 
 

Teraz pozostaje nam odłożyć kubeczki w ciepłe miejsce i czekać na efekty. Codzienna obserwacja 
pozwala dostrzegać zmiany jakie zachodzą. 

 

 
 

 

Każdego dnia kryształków przybywa. Osadzają się zarówno na sznurku, jak i na ściankach kubków oraz 
wytrącają się na dnie. Poniżej zdjęcia po dwóch tygodniach. 

 

 
 



Z zabarwionej wody utworzyły się kryształki niebieskie. Spójrzcie na końcówkę sznurka, która była 
zanurzona. Kryształki mają idealną bryłę – niczym prostopadłościan. 

 
 

Drucik kreatywny obrósł również solą, podobnie jak sznurek, na którym był zawieszony. 

 
 
 

Lubicie eksperymentować z dziećmi? 
 Jeśli tak, koniecznie zajrzyjcie na blogu do zakładki EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA. 

 
 
 

„Kolorowe kryształy” - wydzieranka z kolorowego papieru. 
 
Pomoce: kartki, wycinanki, klej, 
 
 
„Prawdziwe kryształy” – pokaz obrazków przedstawiających różne gatunki kamieni, kryształów. 

http://maluchwdomu.pl/dzialamy/eksperymenty-i-doswiadczenia


  

 
 
Narysowanie konturu kryształu na kartce 
.• Wydzieranie małych kawałków kolorowego papieru i komponowanie całości kryształu 
• Naklejanie kawałków na kontur 
• Sprzątanie swojego miejsca pracy. 
 
„Wdech i wydech” – ćwiczenie oddechowe. Dziecko wciąga nosem głęboko powietrze a wypuszczając 
powietrze dmucha na piłeczki pingpongowe (kuleczki z waty, chusteczki higienicznej, itp.) leżące na stole, 
tak aby nie spadły na podłogę. 
 

Dzień 3      WULKAN Z PIANY 

 
„Imiona” - zabawa dydaktyczna.  
Rodzic  mówi pierwsza głoskę imion chłopca lub dziewczynki a dziecko odgaduje pełną nazwę: m – 
Marysia, p – Paweł, itd. 
 
Zabawy i ćwiczenia poranne – zapraszamy do wspólnej zabawy  

 Stajemy na jednej nodze, ręce trzymamy w bok.  
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia. 
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięgamy rękoma jak najwyżej, następnie przysiad -  ręce 
położyć na podłodze, głowa nisko - odpoczynek. 
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu tułowia. 
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył. Zegarek chodzi –
wymawiając „tik – tak” poruszamy głową w prawo i lewo. 

 
„Jak to pachnie” – zabawa sensoryczna.  
Dziecko ogląda i wącha płyn do naczyń, ocet i sodę. Wypowiada się na temat stanu skupienia: proszek, 
płyn oraz określa zapach. 
 
„Wulkan z piany” – zabawa badawcza. 
https://www.youtube.com/watch?v=w8sa9UvLKZE 
 
Dziecko siedzi na dywanie w bezpiecznej odległości i obserwuje, rodzic opowiada jakie czynności 
wykonuje i pokazuje dziecku co się dzieje. 
Do połowy butelki wlewamy ocet i dolewamy trochę płynu do mycia naczyń. Butelkę ustawiamy na środku 
miski i wsypujemy do niej 4 łyżeczki sody oczyszczonej. Po kilku minutach z butelki zacznie wydobywać 
się piana.  

https://www.youtube.com/watch?v=w8sa9UvLKZE


Gdy mieszamy ocet z sodą oczyszczoną powstaje gaz zwany dwutlenkiem węgla. Tworzy on w occie 
bąbelki gazu, który reaguje z płynem do mycia naczyń. 
 
 „Z czym kojarzy się piana?” - zabawa słowna twórcza. Dziecko wymyśla skojarzenia do wychodzącej z 
butelki piany. 
 
„Obrazkowy rytm” – zabawa dydaktyczna.  
Układanie rytmów z wykorzystaniem obrazków – piktogramów. 
 

                 

               

                                                    
 
 

                      

                                                                                    
 

                                                                                                   
 
 
„Trójkątne obrazki” – przygotowujemy z grubszego kartonu kilka trójkątów różnej wielkości (wzorniki) - 
rysowanie za pomocą trójkątnych wzorników, przeliczanie ile trójkątów zostało narysowanych, omówienie 
cech trójkątów, odnajdywanie i kolorowanie. 
Utrwalenie właściwości trójkątów (trzy boki, trzy rogi, trzy kąty) 
 
 
Przykłady, co można wyczarować z trójkątów: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Dzień 4    OCTOWE JAJKA 
 
Zabawy i ćwiczenia poranne – zapraszamy do wspólnej zabawy  

 Stajemy na jednej nodze, ręce trzymamy w bok.  
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia. 
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięgamy rękoma jak najwyżej, następnie przysiad -  ręce 
położyć na podłodze, głowa nisko - odpoczynek. 
„Zegarki” – zabawa ruchowa z elementem skrętu tułowia. 
Skręty tułowia – nakręcanie zegarka, skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył. Zegarek chodzi –
wymawiając „tik – tak” poruszamy głową w prawo i lewo. 

 
„Obrazek i wyraz” – zabawa dydaktyczna.  
Dziecko dobiera wyrazy do obrazków przedstawiających różne przedmioty. 
 
 
 

dom,    lis,    kura,    oko,    lala,    osa 
 

 
 
 



                            
 
 
 
 
„Octowe jajka” – zabawa badawcza, poznawanie wpływu octu na skorupę jajka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg 
 
Do szklanego naczynia wlewamy ocet, wkładamy do niego surowe jajko i rozpoczynamy obserwację. 
Niemal od razu na powierzchni jajka pojawiają się niewielkie bąbelki - w ok. 90% szkielet jaja zbudowany 
jest z węglanu wapnia, gdy dochodzi do interakcji z octem, powłoka jaja zaczyna się rozpadać i uwalnia 
się przy tym dwutlenek węgla. 
Po włożeniu jajka do octu, rozpoczyna się reakcja. Kwas octowy rozpuszcza skorupkę jajka, a jajko po ok. 
10 godzinach staje się elastyczne. Pozostaje jedynie wyraźna, nienaruszona błona zewnętrzna. Jest dość 
delikatna, dlatego z jajkiem wciąż należy się obchodzić ostrożnie. Jajko zachowuje się jakby było z gumy. 
Co ciekawe, gdy porównamy nasze jajo z kolejnym świeżym jajkiem, okaże się, że jajko, na którym zostało 
przeprowadzone doświadczenie, jest większe! Ważne – jajko wyciągnięte z octu nie nadaje się do 
spożycia 
 
 
Dla tych, którym chce się bardzo poskakać – ZUMBA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL 
 
 
„Kalambury – pokaż i powiedz” - zabawa twórcza - ruchowa.  
Przygotowujemy obrazki przedstawiające różne przedmioty, kładziemy je obrazkami do dołu. Jedna osoba 
losuje  obrazek, nie pokazuje go pozostałym uczestnikom zabawy, tylko ruchem ciała, gestami, mimiką 
stara się przekazać jego treść. Pozostałe osoby próbują odgadnąć treść obrazka.  
 
 „Podrzucamy piłkę” – zabawa ruchowa z chustą. Dziecko i rodzic trzymają rogi dużej chusty, lekko ją 
naprężają. Na chuście leży piłka. 
Podrzucamy piłki, balony lub inne przedmioty na chuście, dużym szalu, ręczniku, kocyku. 
 
 
 
 
 

Dla bardzo chętnych – na długi weekend       

 

 

DZIEŃ 5    WŁAŚCIWOŚCI MAGNESU 
 
„Czarodziejski worek ” – zabawa dydaktyczna.  
Rodzic umieszcza w worku różne przedmioty tak, aby dziecko tego nie widziało.  
Rozpoznawanie przedmiotów po dotyku przez włożenie ręki do worka. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL


                             Gimnastyka dla smyka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 
 
 
„Poznajemy właściwości magnesu” – zabawy badawcze z magnesami. 
 
Czego potrzebujemy: duże magnesy, przedmioty metalowe (spinacze, agrafki, druciki, blaszki), papier, 
karton, gumka, klocki drewniane i plastikowe, kartki A4, statki papierowe, miska z wodą, szklanka, 
magnes zawieszony na sznurku, spinacz, kolorowy papier, nożyczki, taśma klejąca, nitka, ołówek, 
stół. 
 
„Co robi magnes?” – zabawa badawcza.  
  Do doświadczenia przygotowujemy kilka papierowych statków i wkładamy do nich drobne przedmioty 
z metalu. Zadaniem dziecka jest przepłynięcie statkiem przez „jezioro” (miska z wodą). Dziecko 
metodą prób i błędów próbuje wykonać polecenie dzięki właściwościom przyciągającym magnesu. 
 Magnes ma właściwości przyciągania niektórych matali. Siła magnetyczna działa też przez niektóre 
materiały. 
 
 „Do czego przyczepi się magnes?” – zabawa badawcza.  
Dziecko otrzymuje magnes, chodzi po pokoju i szuka miejsc, do których przyczepi się magnes. 
 
„Latający motyl” – zabawa badawcza.  
Wycinamy motyla z kolorowego papieru. Taśmą klejącą przymocowujemy na nim spinacz. Nitkę 
długości 40cm przywiązujemy jednym końcem do spinacza, a drugi przymocowujemy taśmą klejącą 
na stole. Zbliżamy od góry magnes do leżącego na stole motyla, który unosi się i podąża za 
magnesem. 
 Siła magnetyczna magnesu jest silniejsza od siły grawitacji przyciskającej latający motyl do stołu 
 
„Jak wyjąć igłę ze szklanki z wodą?” – zabawa badawcza. 
 Wkładamy spinacz do szklanki z wodą, przykładamy magnes do ścianki szklanki i wyciągamy 
zgubiony przedmiot bez dotykania go dzięki przyciąganiu magnesu. Magnes przyciąga metalowe 
przedmioty, które razem z nim się poruszają wychodząc nawet ponad powierzchnię wody. Siła 
przyciągania magnesu działa także przez szkło i wodę. 
  
„Jakie właściwości ma magnes?” – wypowiedzi dzieci na podstawie obserwacji dokonanych podczas 
zabaw badawczych. 
 
„Lubimy eksperymentować” – rytmizacja krótkich tekstów. 
Potrzebujemy: po dwie kredki dla każdego uczestnika. 
„Jakie znasz instrumenty?” – rozmowa z dzieckiem. 
- Wymień instrumenty jakie znasz? 
- Czy można samemu zrobić instrumenty? w jaki sposób? 
- Czy do grania można wykorzystać przedmioty codziennego użytku? 
 
Rodzic mówi rymowankę wystukując rytm na kredkach. Zadaniem dziecka jest powtórzyć w taki sam 
sposób. 
Następnie rymowankę mówi dziecko (stara się powiedzieć inaczej) –rodzic powtarza. 
    Rymowanki: 
 „Eksperymentowanie to takie czarowanie” 
 „Każde badanie to poznawanie” 
 „Eksperymentowanie to fajne zadanie” 
 

Możemy już iść na spacer do lasu, dlatego warto pobawić się z tą piosenką. Ciekawe, jakie jeszcze 

wymyślicie zwrotki       

https://www.facebook.com/watch/?v=519255085617926 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.facebook.com/watch/?v=519255085617926


„Wyrazowe cegiełki” – zabawa dydaktyczna. 
Dziecko  otrzymuje „cegiełki” – prostokąty wycięte z papieru (można użyć jednakowych klocków, 
nakrętek, itp.).  
Rodzic mówi wyraz, dziecko układa model wyrazu z cegiełek (woda, kropla, parasol, pogoda). 

Np. woda   -                   

       kropla  -                             
 
• Kształtowanie umiejętności podziału wyrazów na głoski 
.• Rozwijanie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. 
 
 
Macie ochotę na więcej eksperymentów?  

Proszę bardzo        

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ

