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WSTĘP 

 

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji 
odkrywania świata poprzez m.in. ciekawe eksperymenty fizyczne jak 
i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  

  

         Naturalną cecha dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć 
poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. 
Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, 
opowiadania, uruchomi wyobraźnię... 

 

 „Powiedz mi, a zapomnę, 

pokaż – a zapamiętam, 

pozwól mi działać, a zrozumiem!” 

>> Konfucjusz << 

  

Tytuł innowacji pedagogicznej: „Mali chemicy” 

Autor innowacji: mgr Joanna Wojtysiak 

Typ innowacji: innowacja pedagogiczna 

Miejsce realizacji: Przedszkole Publiczne „Leśna Kraina” w Człopie 

Zasięg:  dzieci z grupy „Wiewiórki” 5-latki. 

Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą raz lub dwa razy w miesiącu 
w grupie „Wiewiórek” 5-latki od 01 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. 

  

Opis innowacji: 

Głównym założeniem innowacji jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, 
zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni a przede wszystkim 
zachęcenie do czerpania radości płynącej z okrywania czegoś nowego. Realizacja 
programu pozwoli dzieciom dostrzec, że otaczający je świat skrywa wiele tajemnic, 
które warto odkrywać. 

Podczas zabaw badawczych i eksperymentów, dzieci w urozmaicony sposób będą 
zdobywać wiedzę i nabywać doświadczenia. Potrząsanie przedmiotami, przelewanie 
płynów, napełnianie pojemników, itp. będzie rozwijać ich koordynację manualno-
wzrokową, a wspólne wykonywanie zadań będzie kształtować również umiejętności 
społeczne przedszkolaków. Duże znaczenie będzie miało także doskonalenie 
kompetencji językowych przedszkolaków, które rozwiną się podczas opisywania przez 
nie dzieci zaobserwowanych zjawisk. 
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Sposób realizacji innowacji pedagogicznej: 

              Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w przedszkolu w grupie 
dzieci 5-letnich. Innowacyjność polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod 
zabawowych i twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, 
odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczyciel w grupie będzie, 
kierować aktywnością dziecięcą, zaspokajać jego naturalne potrzeby poznawcze, 
ciekawość, tworzyć sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy oraz 
warunki do nauki przez odkrywania, doświadczania oraz przeżywania dla wszystkich 
dzieci o zróżnicowanych predyspozycjach fizycznych i intelektualnych.  

 

Z założeniami powyższej innowacji zostaną zapoznani: 

 Rodzice 
 Dyrektor Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie  
 Rada Pedagogiczna 

 

Głównym celem innowacji jest: 

rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody, oraz 
nauczenie ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych 
wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk 
przyrodniczych. 

 

Cele ogólne: 

 podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod 
zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy 
eksperymentowania; 

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, 
aktywności i samodzielności; 

  

Cele szczegółowe:         

 zainteresowanie otaczającym światem; 
 poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata; 
 stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji; 
 rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań; 
 poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć; 
 sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania; 
 kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej; 
 poszukiwanie wiedzy o świecie; 
 rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności; 
 umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z 

elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań pedagogicznych. 
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ZASADY INNOWACJI: 

            Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności 
praktyczne w obcowaniu z otaczającym je światem przez obserwację i działanie. W 
czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane: 

Metody: zabawowo-twórcza, zadaniowa, projektowania sytuacji edukacyjnych, 
warsztatowa, doświadczalna z elementami eksperymentu. 

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa. 

 

Osiągnięcia: 

            Wychowankowie uczestniczący w innowacji osiągną zasób cech i 
umiejętności: 

 oryginalność i płynność myślenia; 
 ciekawość badawcza; 
 zdolność do analizowania; 
 wyobraźnię i fantazję; 
 umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i 

doświadczeń, przetwarzanie ich; 
 radość z możliwości eksperymentowania i działania; 
 właściwe relacje z rówieśnikami; 
 wiedza, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej; 
 ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe 

pytania przyrodnicze, kulturowe i techniczne; 
 umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania; 
 czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działaniach. 

Narzędziami ewaluacji będą: 

 

- Obserwacja dzieci w czasie działania; 
- Rozmowy z dziećmi nt. przeprowadzonych doświadczeń; 
 

Uwagi: 

W zależności od predyspozycji dzieci, środków dydaktycznych a także możliwości 
czasowych i organizacyjnych program może być modyfikowany. 
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PPrrooppoozzyyccjjee  pprraaccyy  ddyyddaakkttyycczznneejj  

 

PAŹDZIERNIK 

 
Eksperyment “Chemiczne jojo” 

 
Pomoce/składniki: Soda, ocet, olej, barwnik, 2 szklanki, dzbanek, pipeta lub strzykawka 
Przygotowanie:  
Do dzbanka wsypujemy opakowanie sody oczyszczonej, a następnie delikatnie (po ściance) 
wlewamy olej.  
Do szklanek wlewamy ocet i barwnik.  
Strzykawką nabieramy kolorowego płynu (octu i barwnika), a następnie delikatnie 
wpuszczamy kilka kropel do dzbanka z olejem. Obserwujemy reakcję chemiczną. 
 
Opis zjawiska. Czerwone krople barwnika i octu wpuszczone do szklanki z olejem i sodą 
powoli opadają na dno. Osadzają się na powierzchni sody i tam następuje reakcja. W wyniku 
połączenia octu (kwasu) i sody (zasady) następuje wytworzenie się gazu - dwutlenku węgla 
(CO2), który zaczyna otaczać krople octu, a te stają się przez to lżejsze i unoszą się do góry. Gdy 
dotrą do powierzchni oleju, tam gaz ulatnia się, a cięższe krople z powrotem opadają na dno, 
gdzie reakcja się powtarza. Jeśli doświadczenie przeprowadzimy prawidłowo krople powinny 
wędrować od góry do dołu. 
 

 
Eksperyment „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. 
 

LIOSTOPAD 

 
Eksperyment „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. 
 
Opis zjawiska: barwniki pod wpływem płynu i zmiany napięcia powierzchniowego zaczynają 
samoistnie rozpraszać się tworząc kolorowe wiry. 
 

 
Eksperyment „Wulkan” 

 
Pomoce/składniki: woda, barwnik, soda oczyszczana, ocet, łyżka, filiżanka lub kubeczek, taca.  
Przygotowanie: Na środku talerza ustawiamy szklankę i mocujemy ją do niego taśmą klejącą. 
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Odrywamy z rolki tyle folii aluminiowej by wystarczała, aby całkowicie pokryć talerz wraz ze 
szklanką. Owijamy tą folią talerz ze szklanką. Na środku wycinamy dziurę w folii i mocujemy 
brzegi folii do brzegów szklanki. Ustawiamy „wulkan” na tacy, aby „lawa” nie rozlała się. Do 
środka wsypujemy barwnik i sodę. Powoli wlewamy ocet. Obserwujemy. Nasz wulkan zaczyna 
wrzeć. 
 
Opis zjawiska: Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji 
octu (kwasu) z sodą oczyszczaną (zasada). 
 

GRUDZIEŃ 

 
Eksperyment „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). 
 
Opis zjawiska: Cechą charakterystyczną tego płynu jest to, że twardnieje pod wpływem 
nacisku. Wydaje się, że im większą siłę na niego wywieramy tym większy opór stawia ciecz. Jest 
ona zarówno płynem jak i ciałem stałym. Silne i szybkie wkładanie palca do cieczy powoduje jej 
opór - czujemy jakby oponowała. Jeśli zrobimy to samo tylko wolniej - nie czuć takiego oporu. 
 

STYCZEŃ 

 
Eksperyment „Hodowla kryształów” – 2 spotkania 

 
Pomoce/składniki: słoik z wodą, sól, patyczek, wełniane nici.  
Przygotowanie: W słoiku przygotowujemy roztwór nasycony soli w celu jej krystalizacji. Na 
słoiku opieramy patyczek z nitką. Następnie zanurzamy ja w roztworze. Odstawiamy na kilka 
dni w zacienione miejsce osłonięte od promieni słonecznych. 
 
Opis zjawiska: W momencie kiedy woda zacznie odparowywać, sól zacznie gromadzić się na 
nitce oraz patyczku. Już 7 dni po rozpoczęciu eksperymentu będzie można zaobserwować 
wyraźne kryształy. Efekt będzie jeszcze bardziej okazały, kiedy woda odparuje całkowicie. 
 
 

 
Eksperyment „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.   
Opis zjawiska: W doświadczeniu po zmieszaniu kwasu z zasadą powstał dwutlenek węgla, 
który wypełnił rękawicę. 
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LUTY 

 
Eksperyment „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. 

 
 

Eksperyment „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. 
 
Opis zjawiska: Woda wędruje. Nie ma żadnej pompy, która ją tłoczy ku górze. Sama, wbrew 
prawu grawitacji „wspina” się – w tym przypadku po papierze i przechodzi do drugiej szklanki. 
Jest to zjawisko analogiczne do pobierania wody przez drzewo – cząsteczki wody poprzez 
kapilary wędrują do góry. 

 

MARZEC 

 
Eksperyment „Gumowe jajko” - 2 spotkania 

 
Pomoce/składniki: surowe jajko, ocet, słoik z zakrętką.  
Przygotowanie: Do słoika wlewamy ocet, następnie delikatnie wkładamy jajko, zakręcamy 
słoik i odstawiamy na 24 godziny. 
 
Opis zjawiska: Niemal od razu napowierzchni 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 co2. Po włożeniu jajka do octu 
rozpoczyna się reakcja. Kwas octowy rozpuszcza skorupkę a jajko po ok. 10 h staje się 
elastyczne. Pozostaje jedynie wyraźna, nienaruszona błona zewnętrzna. Jest dość delikatna, 
dlatego z jajkiem należy obchodzić się ostrożnie. Jajko zachowuje się jakby było z gumy. Co 
ciekawe, gdy porównamy je ze świeżym jajkiem, okaże się, że jajko na którym zostało 
przeprowadzone doświadczenie, jest większe. 

 
 

Eksperyment „Magiczny woreczek” 
 
Pomoce/składniki: woreczek strunowy, woda, kilka dobrze naostrzonych ołówków (kredek). 
 
Przygotowanie: do woreczka nalewamy wodę i szczelnie zamykamy. Następnie przebijamy 
ołówkami woreczek na wylot. 
 
Opis zjawiska: Ołówki "przechodzą" na wylot woreczka, a woda pozostaje w woreczku. Dzieje 
się tak ponieważ w momencie gdy polietylen(woreczek) jest rozdzielany, jego cząstki zbliżają 
się do siebie. W przypadku naszego eksperymentu polietylen zaciska się wokół ołówków. 

 
 


