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Temat: Guziki z mleka

Temat: Guziki z mleka
Grupa: 5–6 latki - przedszkole
Czas realizacji: 1 godzina pracy + 3 dni 
obserwacji
Liczba odbiorców: 21 
Brak nauczycieli współpracujących. 



Nasze pierwsze próby robienia guzików.



Opis eksperymentu nieudanego

Nasze pierwsze próby zrobienia guzików z mleka okazały 
się nie udane. Dzieci z nie dowierzaniem przyjęły fakt, że 
guziki można zrobić z mleka. Były bardzo zainteresowane 
przygotowywaniem mieszanki mleka z octem i farbą 
plakatową. Mieszanina ta została podgrzana w kuchni bez 
udziału dzieci. Eksperyment nie powiódł się, ponieważ z 
mleka nie wytrąciły się grudki, z których miały powstać 
guziki. Dzieci nie były rozczarowane tym doświadczeniem, 
ponieważ od samego początku nie wierzyły, że z mleka 
można zrobić guziki. Najbardziej rozczarowana byłam ja, 
ponieważ nie wiedziałam, dlaczego mi ten eksperyment 
nie udał się.



Druga próba zrobienia guzików



Opis eksperymentu udanego
Po przeanalizowaniu dokładnie tekstu pani Grażyny Niewęgłowskiej z 
książki zauważyłam, że zmieniłam składniki, ponieważ zamiast 
barwnika spożywczego zastosowaliśmy farbę plakatową. Eksperyment 
został wykonany ponownie, tym razem z użyciem barwnika 
spożywczego – czerwonego i wówczas odnieśliśmy sukces. Dzieci były 
bardzo zdziwione i zaskoczone, że jednak jest możliwe wykonanie 
guzików z mleka. Każde z dzieci chciało zrobić swój własny guzik. 
Na fotografii są guziki dzieci w kolorze różowym i niebieskim. Guziki 
niebieskie wykonaliśmy później. 
Wniosek: aby guziki udały się, do wykonania ich należy użyć wyłącznie 
barwnika spożywczego. 
A po drugie, guziki rzeczywiście można wykonać nie tylko z plastiku.



Temat: Czy woreczek foliowy jest 
szczelny?

Temat: Czy woreczek foliowy jest szczelny?
Grupa: 5–6 latki - przedszkole
Czas realizacji: 1 godzina
Liczba odbiorców: 18
Brak nauczycieli współpracujących. 



Eksperyment z woreczkiem foliowym



Opis eksperymentu
Na naszym zajęciu pytaniem problemowym było: czy woreczki 
śniadaniowe są nieprzepuszczalne i czy w przyszłości dzieci 
mogą pakować w nie śniadanie do szkoły?
W związku z tym, dzieci sprawdziły szczelność woreczków, 
wlewając do woreczków wodę. Woreczki okazały się szczelne.
Kolejnym etapem było przygotowanie roztworu zimnej wody z 
mąką ziemniaczaną przez dziecko, a następnie uzupełnienie go 
gorącą wodą przez nauczyciela. 
W celu pokazania dzieciom, jak reaguje jodyna z kleikiem z 
mąki ziemniaczanej, trochę jodyny wylaliśmy na kleik.
Jodyna zabarwiła kleik na granatowo. 
Następnie woreczek z wodą i jodyną został umieszczony w 
słoiku z kleikiem.



Opis eksperymentu cz.2
Pytanie skierowane do dzieci brzmiało: Czy jodyna zamknięta w woreczku, 
który wcześniej dzieci uznały za szczelny, również zafarbuje kleik z mąki 
ziemniaczanej? 
Wypowiedzi dzieci były bardzo różne. Większość dzieci uważało, że nie ma 
takiej możliwości, ponieważ jodyna w woreczku nie ma kontaktu z kleikiem. 
Po kilku minutowej obserwacji dzieci były bardzo zaskoczone, że kleik 
zabarwia się i trudno im było zrozumieć, w jaki sposób ta jodyna przechodzi 
przez woreczek. 
Słoik z woreczkiem został umieszczony w naszym kąciku badawczym i dzieci 
miały możliwość obserwowania zmian zachodzących w słoiku przez cały dzień.
Z tego doświadczenia wyciągnęłam wniosek, że dzieci mimo dowodów, do 
końca nie wierzyły w to co widzą, że ten woreczek, który był wcześniej 
sprawdzony i uznany za szczelny, teraz przepuszcza ciecz ze środka. 
Podsumowanie zajęcia skończyliśmy twierdzeniem, iż w przyszłości kiedy będą 
pakować swoje śniadanie do szkoły,  to muszą uważać, aby śniadanie nie było 
w kontakcie z książkami i zeszytami w plecaku.



Bibliografia: Laboratorium edukacji ekologicznej 
Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie. 


