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Każdy człowiek od najmłodszych lat, jest urodzonym odkrywcą, który
eksperymentuje, sprawdza, bada, obserwuje. Dzięki temu zdobywamy
doświadczenie oraz wiedzę. Obserwacja zjawisk przyrody pozwala postrzegać
prawa nią rządzące, oraz uczy szacunku względem otaczającego nas świata.
Dzięki programowi ,,Szkoła/przedszkole dla środowiska” wzbudziliśmy w
przedszkolakach ich naturalną ciekawość świata i przeprowadziliśmy kilka
eksperymentów, które zostały przedstawione na kolejnych slajdach.

Eksperyment ,,Plastikowe kubki w gorącej wodzie kąpane”
Opierając się na otrzymanej książeczce ,, Laboratorium Edukacji
Ekologicznej” dzieci z grupy ,,Biedronek” wykonały eksperyment
podczas którego dowiedziały się, że gorąca woda nie rozpuści
plastikowego kubka, ale może zmienić jego kształt.

Eksperyment ,,Dlaczego jajko boi się octu?”
Wapń, czyli składnik mineralny, niezbędny do budowy kości, zębów, dzięki któremu są one
mocne. Wraz z najmłodszą grupą ,,Żabek” sprawdziliśmy, czy można rozpuścić skorupkę
jajka.
Do słoików włożyliśmy po jednym jajku- jedno zalaliśmy wodą, a drugie octem. Po zanurzeniu
jajek obserwowaliśmy czy pojawią się bąbelki gazu.

Obserwacja- Oba jajka po włożeniu do wody i octu wydzielały pęcherzyki powietrza. Po kilku godzinach na

powierzchni octu pojawiła się piana i osad.

Eksperyment ,,Dlaczego jajko boi się octu?”
Następnego dnia wyjęliśmy jajka ze słoików, porównaliśmy skorupki, ocenialiśmy
twardość i elastyczność.

Wniosek z obserwacji: W skład skorupki jaja wchodzi węglan wapnia, który pod wpływem
kwasu octowego wchodzi w reakcję, co powoduje, że skorupka rozpuszcza się.

Eksperyment: ,,Z czego składa się powietrze?”
Powietrze to mieszanina niewidocznych gazów o różnych właściwościach. Tę różnorodność można
zaobserwować w konkretnych okolicznościach, na przykład kiedy przygasa ognisko, to żeby je
rozpalić, dmuchamy na żar, ale kiedy dmuchamy na płomień zapałki, to ją gasimy.
Dzieci z grupy ,,Biedronek” oraz ,,Misiów” sprawdziły, z czego składa się powietrze.
Eksperyment zaczęliśmy od postawienia zapalonego podgrzewacza i przykrycia jej odwróconą
szklanką. Dzieci obserwowały, czy płomień gaśnie, a jeśli tak, to po jakim czasie?

Eksperyment ,,Z czego składa się powietrze?
Kolejnym etapem było postawienie podgrzewacza na talerzu, do którego wlaliśmy
zabarwioną wodę. Następnie przykryliśmy zapaloną świeczkę szklanką.
Obserwowaliśmy płomień i wodę. Jak zachowa się woda po zgaśnięciu płomienia?
Czy woda wpłynie do naczynia?

Obserwacje- Nakryta szklanką świeca gaśnie. Woda wpływa do środka naczynia.

Eksperyment ,,Z czego składa się powietrze?
Dzięki eksperymentowi dzieci dowiedziały się , że powietrze zawiera: 21% tlenu,
78% azotu, a pozostały 1% to para wodna, dwutlenek węgla i inne gazy. W
procesie spalania uczestniczą tlen i dwutlenek węgla, ale żeby wystąpił ten proces,
konieczne są jeszcze źródło ciepła i paliwo, np. stearyna świecy.
Tlen jest gazem, bez obecności którego nie odbywa się proces spalania, a w wyniku
tego procesu jest wytwarzany dwutlenek węgla. Spalająca się świeca zużywa
znajdujący się w powietrzu tlen. Ciśnienie zewnętrzne wpycha do słoika wodę,
która zajmuje przestrzeń po tlenie. Tlen jest gazem niezbędnym do życia,
pobierają go w procesie oddychania wszystkie żywe organizmy. Źródłem tego
cennego gazu są rośliny, które produkują tlen jako produkt uboczny w procesie
fotosyntezy.

Doświadczenie- krystalizacja soli
Dzieci z grupy ,,Misiów” postanowiły wyhodować własne kryształki. W związku
ze specyfiką tego doświadczenia (należy odczekać parę tygodni, by coś zauważyć)
zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwsza dotyczyła rozmowy z dziećmi
na temat soli.
Do wykonania eksperymentu potrzebowaliśmy ciepłej wody, soli kuchennej, słoika
oraz patyczka z przywiązaną do niego nitką. W słoiku z ciepłą wodą należy
rozpuścić sól kuchenną. Dodajemy ją stopniowo do momentu otrzymania
nasyconego roztworu (kiedy już w wodzie nie da się jej więcej rozpuścić). Patyczek
z przywiązaną nitką kładziemy na słoiczku, tak by nitka dotykała jego dna. Teraz
trzeba tylko odstawić naszą hodowlę kryształów w ciepłe miejsce i czekać (około
dwóch do trzech tygodni).

Doświadczenie- krystalizacja soli.
Już po paru dniach zaobserwowaliśmy stopniowe ubywanie wody i osadzającą się na nitce
i brzegach naczynia sól.
Kiedy po paru tygodniach udało nam się wyhodować kryształki soli.

Wniosek z obserwacji: Krystalizacja i rozpuszczanie się substancji są procesami odwracalnymi. W

roztworach nasyconych ustala się stan równowagi między tymi procesami. Usuwając pewną ilość
rozpuszczalnika z roztworu nasyconego przez odparowanie, naruszamy równowagę, dlatego zaczynają się
wytrącać kryształy substancji rozpuszczonej. Przez powolne wytrącanie otrzymujemy duże kryształy .

Doświadczenie- Woda i olej - badanie wpływu
środków chemicznych na wodę
Dzieci z najstarszej grupy ,,Krasnale” postanowiły zbadać jak środki chemiczne
wpływają na wodę oraz zwierzęta w niej mieszkające.
Najpierw dzieci oglądały suche piórko i je opisywały. Następnie zanurzały je w
wodzie z olejem. Zauważyły, że jest posklejane. Porównanie plamy oleju z
doświadczenia do plamy oleju czy ropy naftowej, które często na morzu zostawiają
statki. Ptaki, które natrafiły na wyciek takiej substancji, chorują, nie mogą latać,
bo ich skrzydła są posklejane, nie mogą wydostać się z plamy, bo stają się za
ciężkie. Dodatkowo olej nie przepuszcza promieni słońca i powietrza, więc giną
ryby i inne zwierzęta.

Dziękujemy za inspiracje do przeprowadzenia
eksperymentów z naszymi przedszkolakami.
Okres przedszkolny w życiu dziecka to czas kształtowania się zalążków właściwych
postaw i przekonań. Zadaniem edukacji jest kształtowanie postawy proekologicznej i
stwierdzenia, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale może ją także uratować.
Uczenie się jest procesem aktywnym, dlatego dużą role odgrywają właśnie metody
aktywizujące, czyli m.in. eksperymenty, doświadczenia, obserwacje. My nauczyciele
staramy się rozbudzać u naszych wychowanków umiejętność podziwiania piękna
otaczającego nas świata poprzez właśnie takie działania.
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