
Eksperymenty i doświadczenia
dla dzieci

„Chemiczne jojo“

Pomoce/składniki:
• Soda,
• Ocet,

• Barwnik,
• 2 szklanki,
• Dzbanek,

• Piepeta lub strzykawka.

Przygotowanie:
Do dzbanka wsypujemy opakowanie sody 

oczyszczonej, a następnie delikatnie (po ścianie) 
wlewamy olej. Do szklanek wlewamy ocet i 

barwniki. Strzykawką nabieramy kolorowego płynu 
(octu i barwnika), a następnie delikatnie wpuszczamy 
kilka kropel do dzbanka z olejem. Obserwujemy 

reakcję chemiczną.

„Burza w szklance“

Pomoce/składniki: 
• Szklanka wypełniona wodą (do 3/4 wysokości), 

• 4 łyżki oleju, 
• Barwniki spożywcze, 

• Miska i widelec.

Przygotowanie:
Mieszamy klika kropel barwników w oleju, a 

następnie przelewamy go do wody. 
W efekcie uzyskamy pięknie tańczące w wodzie 

nitki kolorów.

„Barwienie soli“

Pomoce/składniki: 
• 1 kg soli, 

• Kolorowa kreda, 
• Miseczki, 

• Duży talerz lub tacka, 
• Słoiczek z zakrętką.

Przygotowanie: 
Na talerzyk lub tackę wsypujemy sól, następnie 

pocieramy kredą po rozsypanej soli. Sprawiamy, że 
przejmuje ona kolor ścieranej kredy. Zabarwioną sól 
przesypujemy warstwami do słoiczka tworząc piękną 

dekorację.

„Malowanie na mleku”

Pomoce/składniki: 
• Mleko, 

• Płyn do naczyń, 
• Barwniki, 

• Patyczki kosmetyczne, 
• Zakraplacz,

• Talerz.

Przygotowanie: 
Do talerza wlewamy mleko następnie stopniowo 

dodajemy rozpuszczone barwniki spożywcze. 
Obserwujemy jak kolory rozpływają się mieszając 
ze sobą. Gdy na mleku zbierze się tęczowa tafla 

kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia 
naczyń i delikatnie dotykamy powierzchni mleka.



„Ciecz nienewtonowska”

Pomoce/składniki: 
• Mąka ziemniaczana, 

• Woda, 
• Miska.

Przygotowanie: 
Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, następnie 
wlewamy trochę wody. Mąki powinno być więcej niż 

wody ( powstała masa powinna dać się ugnieść w kulkę).

„Dmuchane stworki”

Pomoce/składniki: 
• Rękawiczka lateksowa, 

• Marker, 
• Szklanka, 

• Ocet, 
• Soda.

Przygotowanie: 
Na rękawicy rysujemy smoka, potworka czy to, na co 
mamy ochotę. Do szklanki wlewamy 3 łyżki octu, a 

do rękawicy 2 łyżki sody. Następnie naciągamy 
rękawicę na szklankę, ale tak aby soda była na dnie 
palców i nie wpadła do szklanki. Gdy rękawica jest
dobrze umocowana podnosimy ją i przesypujemy 

sodę z palców. Nasza rękawica się powiększa, 
wstaje...mamy smoka, stworka.

„Sztuczny śnieg”

Pomoce/składniki: 
• Pianka do golenia, 

• 8 opakowań sody oczyszczonej.

Przygotowanie: 
Do miski wsypujemy sodę i dodajemy piankę 

mieszając razem wszystkie składniki. Po zagnieceniu 
masy wstawiamy nasz śnieg do lodówki na 30 minut. 

Po tym czasie sztuczny śnieg jest zimny i ma 
doskonałą konsystencję do zabawy. 

„Wędrująca woda”

Pomoce/składniki: 
• 6 szklanek, 

• Papierowe ręczniki, 
• Barwniki, 

• Woda.

Przygotowanie:
 Do co drugiej szklanki wlewamy wodę a następnie 
dodajemy barwnik. Do przygotowanych szklanek 
wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki. 

Eksperyment trwa kilka godzin. Pierwsze reakcje 
czyli barwienie papierowych ręczników zauważymy 

dość szybko. 

„Tęcza na talerzu”

Pomoce/składniki: 
• Cukierki Skittles, 

• Biały talerz, 
• Woda.

Przygotowanie:
 Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie 

okręgu, następnie na środek talerza powoli wlewamy 
wodę i obserwujemy co się dzieje. Ważne aby po 

wlaniu wody nie przestawiać i nie przesuwać talerza, 
bo barwniki się rozpłyną nierówno. Najlepiej
jak talerz stoi w miejscu. Cukierki zaczynają 

puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób,
już po kilku sekundach barwiąc wodę niczym 

powstająca tęcza.

„Dmuchanie balona bez wysiłku“

Pomoce/składniki:
• Butelka,
• Balon,
• Ocet,

• Soda oczyszczona,
• Łyżeczka,

• Opcjonalnie lejek.

Przygotowanie:
Do balonu nasypujemy trochę sody oczyszczonej, 
mniej więcej 2-3 łyżeczki.Do butelki nalewamy 

ocet. Tutaj może Wam się przydać lejek.Następnie 
delikatnie nakładamy balon na szyjkę butelki, tak, 

aby soda nie wysypała się z niego.Kiedy upewnimy 
się, że balonik założony jest poprawnie, wreszcie 
możemy unieść go i wysypać jego zawartość do 

butelki.
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