
1. Tęcza z cukierków 

Do tego eksperymentu wystarczą: biały talerz, opakowanie kolorowych cukierków i odrobina wody. 
Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy wodą, czekamy chwilę i… gotowe! 

 

 

2. Mieszanie kolorów 

Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy stworzyć inne. 
Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do żywności. Wlewamy wodę tak, by 
zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. Pozostałą przestrzeń uzupełniamy oliwą i 
dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu kolory się mieszają, potem wracają na 
swoje miejsce. Proste, prawda? 

 

 



3. Barwienie soli  

Potrzebne będą: duża kuweta i sól, barwniki spożywcze i pipeta. Maluch za pomocą pipety może 
nanosić różne kolorowe wzory i obserwować zmieniające się barwy. 

 

 

4. Lampa lava 

Do tego eksperymentu potrzebujesz: szklaną miskę/słoik/wysoką szklankę, olej, wodę, musujące 
pastylki (np. z witaminą C, magnezem), sól, barwnik w ulubionym kolorze (ale raczej nie żółty lub 
czerwony, ani niezbyt ciemny, bo nie będzie widać efektu), łyżeczka, pipetka, kubeczek. Do 
szklanej miski wlewamy wodę (mniej więcej do 2/4 wysokości), następnie dodajemy olej mniej 
więcej 1/4 wysokości. Wkrapiamy barwnik i obserwujemy jak spada w dół tworząc piękne wzorki. 
Tłumaczymy dziecku dlaczego woda nie miesza się z olejem i dlaczego barwnik spada do wody a 
nie zabarwia oleju. Później możemy dać dziecku albo sól do sypania albo witaminę C do 
wrzucenia. Efekt wow! 

 



5. Dmuchanie balonu 

Do tego eksperymentu potrzebne będą: balony, butelki, ocet winny i soda oczyszczona. 
Wsypujemy odrobinę sody do balonika (za pomocą lejka lub uciętej butelki). Do pustych butelek 
wlewamy ocet winny i odrobinę barwnika. Nakładamy balon na butelkę i obserwujemy, jak się 
napełnia. 

 

 

6. Sztuczny śnieg 

Do tego eksperymentu potrzebujemy pieluchę typu Pampers. Na początku z pieluszki wyciągamy 
watę, oraz ten drobniutki proszek po bokach pieluszki. Najlepiej wyłożyć wszystko na tackę. 
Następnie stopniowo dolewamy zimnej wody i ugniatamy. Ważne aby nie zrobiła nam się z tego 
mokra papka. Gdy konsystencja waty jest zbliżona do śniegu, możemy zacząć naszą zabawę. 
Możemy chociażby zlepić górkę, formować śnieżki w dłoniach. 

 



7. Wybuchający wulkan 

Do tego eksperymentu potrzebujemy: wodę, sodę oczyszczaną, ocet, łyżkę, filiżankę lub 
kubeczek, tacę. Na środku talerza ustaw szklankę i przymocuj ją do niego taśmą klejącą. 
Oderwij z rolki tyle folii aluminiowej by wystarczała, aby całkowicie pokryć talerz wraz ze szklanką. 
Owiń tą folią talerz ze szklanką. Wytnij na środku dziurę w folii i przymocuj brzegi folii do brzegów 
szklanki. Ustaw „wulkan” na tacy, aby „lawa” nie rozlała się po całej kuchni. Wlej do wulkanu 2 
łyżki wody, wsyp łyżkę sody oczyszczanej i mieszaj aż się rozpuści. Nalej 2 łyżki octu do 
osobnego kubeczka. Wlej jednym ruchem ocet z kubeczka do wulkanu. Zobacz jaki piękny 
wybuch lawy! 

 

8. Barwna mozaika 

Wystarczą: talerz, mleko, barwniki do żywności, odrobina płynu do naczyń i patyczek 
kosmetyczny. Nalewamy mleko na talerzyk. Robimy w nim plamki z dowolnych kolorów. Patyczek 
zwilżamy w płynie do naczyń, wkładamy do mleka i gotowe! 

 


