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Eksperyment “Chemiczne jojo” 
Potrzebujemy: Sodę, ocet, olej, 
barwnik, dzbanek i pipetkę lub 
strzykawkę 
Dzieci wlewają ocet do szklanek, a 
następnie dodają do niego barwniki. 
Jeśli nie macie barwników można dodać 
sok z buraków lub zabarwić ocet 
zanurzając w nim bibułę. Do dzbanka 
należy wsypać jedno opakowanie sody 
oczyszczonej, a następnie po ściance 
dzbanka delikatnie wlać olej. Teraz 
trzeba nabrać zabarwiony ocet za 
pomocą pipetki lub strzykawki  i 
stopniowo po kropelce mniejszej lub 
większej wkrapiamy ocet do dzbanka 
obserwując co się dzieje… 



 
  



 Opis zjawiska: krople 
zabarwionego octu wpuszczone do 

dzbanka 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 otacza otacza 
kropelki wpuszczonego octu, a te 

stają się przez to lżejsze i unoszą 
się do góry. Gdy nasze niebieskie i 

zielone kropelki wypłyną na 
powierzchnię oleju tam gaz ulatnia 

się, a cięższe krople z powrotem 
opadają na dno i reakcja się 

powtarza. Jeśli doświadczenie 

przeprowadzimy prawidłowo krople 
powinny wędrować od góry do 

dołu  
  



Eksperyment Skittles tęcza na 
talerzu 

Do zabawy potrzebujecie: jednego 
opakowania cukierków Skittles, 

ewentualnie innych mocno 
barwionych drażetek, duży talerz 

najlepiej biały, wodę w 
temperaturze pokojowej. Wokół 

rantu talerza układamy cukierki w 
kształcie okręgu, następnie 

wlewamy powoli na środek talerza 
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. Eksperyment 

robi duże wrzenie na dzieciach i 
może być ciekawym wstępem do 



rozmowy na temat barwienia, 
mieszania kolorów, czy nawet na 

lekcje angielskiego. U nas 
eksperyment posłużył do 

omówienie zalet zdrowej żywności i 
minusów sztucznej żywności 

przepełnionej cukrem i 
barwnikami, które rozpuszczają się 

po zjedzeniu w naszym organizmie. 

 
  



Eksperyment Malowanie pianą  
 

Potrzebujemy: duży biały brystol, 
kilka szklanek, woda, płyn do 

mycia naczyń, słomki, farby lub 
barwniki. 

 
 Do szklanek z wodą nalewamy 

odrobinę płynu do mycia naczyń 
oraz farby lub barwnika. Płyn 

dokładnie mieszamy i gotowe 
,,barwne mieszanki” ustawiamy w 

kilku miejscach na białym 
brystolu. Najlepiej zabawę 

przeprowadzić na trawie lub na 
piasku, aby uniknąć zabrudzeń 

wokół 

 



 
 

 


