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z „Jak przyspieszyć 
wzrost roślin?”

Grupa: czerwona

Poziom nauczania: przedszkole 5,6-

latki

Czas realizacji: 30 min + obserwacja 

wzrostu roślin przez 2 tygodnie

Liczba odbiorców: 25 dzieci

Nauczyciele współpracujący przy 

realizacji eksperymentu:

mgr Katarzyna Sławianowska



z

- dzieci bardzo chętnie 
wykonały prace 
gospodarcze podczas 
sadzenia szczypiorku, 
z entuzjazmem 
podlewały każdego dnia 
cebulki oraz 
obserwowały 
zachodzące zmiany

- przedszkolaki zgodnie 
przewidziały, że 
szczypiorek szybciej 
urośnie pod naczyniem 
plastikowym, gdyż są 
tam zapewnione lepsze 
warunki rozwoju (wyższa 
temperatura oraz lepsza 
wilgotność)
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- pod koniec hodowli ta 
różnica w tempie wzrostu 
nie była już tak mocno 
widoczna, w naczyniach 
zaczęło brakować miejsca 
do wzrostu szczypiorku

- szczypiorek został 
wykorzystany podczas 
śniadania w przedszkolu do 
przyrządzenia zdrowych 
kanapeczek

- dzieci wpadły na pomysł 
założenia własnej hodowli 
w domu (różne rośliny –
kwiaty cebulkowe, sałata, 
pietruszka)
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„Znikające obrazki –

działania plastyczne na 

folii”
Grupa: fioletowa

Poziom nauczania: przedszkole 4-latki

Czas realizacji: 30 min

Liczba odbiorców: 22 dzieci

Nauczyciele współpracujący przy realizacji 

eksperymentu:

mgr Iwona Kościów
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- młodsze dzieci z ogromną 
ciekawością rozpoczęły 
eksperyment rysowania 
flamastrami suchościeralnymi
na folii

- dzieciom spodobało się to, że 
mogą zmazać rysunek i zacząć 
go od nowa lub poprawić coś 
co się początkowo nie udało

- wspólnym wnioskiem grupy 
fioletowej było stwierdzenie, że 
folia służy do wielokrotnego 
użytku i nie trzeba jej od razu 
wyrzucać, a to jest dobra lekcja 
ekologii
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„Plastikowe kubki 
w gorącej wodzie 
kąpane”

Grupa: zielona

Poziom nauczania: 

przedszkole 5,6-latki

Czas realizacji: 30 min

Liczba odbiorców: 24 dzieci

Nauczyciele współpracujący przy 
realizacji eksperymentu:

mgr Natalia Pol
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- eksperyment uświadomił 
dzieciom z grupy zielonej 
czym są tworzywa sztuczne
i do czego je używamy 
w życiu codziennym 

- należało zachować 
szczególne środki ostrożności 
ponieważ niektóre dzieci 
chciały dotknąć kubeczki 
zanurzone we wrzątku

- dzieci chętnie opowiadały 
z własnych obserwacji, które 
kubeczki są najbardziej 
wytrzymałe 
i nadają się do ciepłych 
napojów, a które do zimnych 
ponieważ zmieniły swój 
kształt pod wpływem wysokiej 
temperatury
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- ciekawym podsumowaniem 
zajęć było wykonanie pracy 
plastycznej dotyczącej 
wykonanego doświadczenia, 
dzięki temu można 
wywnioskować, że dzieci 
zrozumiały zamysł zajęć

- przedszkolaki dzięki tym 
zajęciom poznały takie pojęcia 
jak hipoteza, problem 
badawczy, próba badawcza 
i kontrolna oraz wnioski; dzieci 
bardzo chętnie wzięły udział 
w eksperymencie
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„Domowe SPA”

Grupa: niebieska

Poziom nauczania: przedszkole 5-latki

Czas realizacji: 30 min

Liczba odbiorców: 23 dzieci

Nauczyciele współpracujący przy 
realizacji eksperymentu:

mgr Karolina Porydzaj
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- przedszkolaki z grupy 
niebieskiej były bardzo 
zainteresowane 
tworzeniem własnych 
kosmetyków, zdrowych 
i w ekologicznych 
opakowaniach 
(wielkokrotnego użytku)

- najbardziej podobało się 
im ważenie produktów, 
mieszanie składników, 
przekładanie do słoików 
oraz delikatne smarowanie 
skóry balsamem (po 
uprzedniej próbie 
uczuleniowej)

- większość rodziców 
wyraziła pisemną zgodę 
na stosowanie kremów 
przez dzieci, nikt nie miał 
uczulenia
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„Guziki z mleka”

Grupa: tęczowa

Poziom nauczania: 

przedszkole 5-latki

Czas realizacji: 30 min

Liczba odbiorców: 21 dzieci

Nauczyciele współpracujący 
przy realizacji eksperymentu:

mgr Joanna Górecka
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- dzieci od początku nie dowierzały, że 
z mleka można zrobić guziki i w ten 
sposób zastąpić plastik

- niestety z 1 litra mleka wydzieliło się 
bardzo mało kazeiny i eksperyment się 
nie powiódł, dzieciom nie udało się 
zrobić guzików z kazeiny

- dzieci wspólnie z nauczycielem 
zaplanowały ponowić za jakiś czas 
doświadczenie i wykorzystać bardziej 
tłuste krowie mleko
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Wnioski:

- dzieci bardzo chętnie biorą czynny udział w różnego rodzaju 
eksperymentach oraz prowadzą obserwacje, przewidują, szacują, 
wnioskują

- po każdym eksperymencie dzieci były w stanie krótko odpowiedzieć na 
pytanie „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”?

Trudności napotkane podczas eksperymentów:

- eucyryna do eksperymentu „Domowe SPA” okazała się trudnodostępna 
w sklepach oraz jej cena była bardzo wysoka

- grupie tęczowej nie udało się wytworzyć odpowiedniej ilości kazeiny 
z mleka, aby stworzyć masę na guziki



z

LABORATORIUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?

DZIĘKUJĘ    ZA   UWAGĘ 
Katarzyna Sławianowska


