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MlodZI 

naukowCY 

 
Tu wpisz swoje imię lub narysuj znaczek 
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Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Zaczynamy 
Aby móc zrealizować te zajęcia niezbędne będzie 

przygotowanie kilku misek z wodą, jajka, soli, cukru 

piasku, kredek oraz po kawałku plasteliny, dwóch kartek 

i łyżce stołowej dla każdego dziecka.  

Doświadczenia 96-98 dzieci wykonują indywidulanie. 

Należy przy tym zadbać, aby misek było dostatecznie 

dużo, by każde z dzieci mogło sprawdzić pływalność 

swojej rzeczy bez obawiania się o zderzenia lub 

nakładanie się na siebie przedmiotów. Ma to szczególne 

znaczenie przy doświadczeniach z papierem. Brak 

odpowiedniej wielkości powierzchni wody do badań 

najbardziej przeszkadza dzieciom, gdy puszczają swoje 

łódki na wodę. 

Doświadczenia 96 i 97 mogą wymagać wytłumaczenia 

dzieciom, że waga (ilość) plasteliny i papieru nie zmienia 

się nawet jeśli zmienia się ich kształt. 

W trakcie doświadczenia 98 dzieci będą składać łódki 

origami. Z moich obserwacji wynika, że w każdej grupie 

jest kilkoro dzieci, które już potrafią samodzielnie 

składać takie łódki. Można im pozwolić na zrobienie tego 

we własnym tempie. A gdy skończą szybciej to mogą 

pomagać innym. Pozostałe dzieci powinny składać krok 

po kroku, obserwując co robi prowadzący zajęcia. 
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Dorosły zaś powinien upewnić się, że wszystkie dzieci 

wykonały bieżący krok zanim pokaże dzieciom jakie 

złożenie papieru powinny wykonać w następnym kroku. 

Ciekawostka 
Czy widzieliście lub słyszeliście kiedyś o statku do 

przewożenia innych statków? Na przykład takiego jak na 

tym zdjęciu? Zaznaczcie swoją odpowiedź. 

 

Tak  Nie 

Kolejność drukowania stron: 8,1,2,7,6,3,4,5 
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Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Eksperyment 96 
Pytanie:  

Czy kształt plasteliny wpływa 

na jej zdolność pływania? 

Nalejcie wody do miski, a następnie uformujcie plastelinę  

w różne kształty i sprawdźcie czy pływają. Co obserwujecie? 

Narysujcie w odpowiednich ramkach po jednym przykładzie 

kształtu, który pływa i który tonie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Niezbędnik 

• Miska z wodą 

• Plastelina 
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Eksperyment 97 
Pytanie:  

Czy kształt papieru wpływa  

na jego zdolność pływania? 

Nalejcie do miski wody, a następnie złóżcie papier w dowolny 

kształt. Połóżcie go na wodzie i odczekajcie do końca zajęć.  

Co zaobserwowaliście? Narysujcie jak wyglądała Wasza kartka 

po złożeniu i pokolorujcie ramkę zawierającą symbol 

wskazujący na to, co stało się z Waszym statkiem na koniec 

zajęć. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezbędnik 

• Miska z wodą 

• Kartka papieru 
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Eksperyment 98 
Pytanie:  

Ile piasku można załadować 

na papierową łódkę? 

Wlejcie wodę do miski. Złóżcie  

z papieru łódkę i połóżcie ją na wodę. Następnie zacznijcie 

wsypywać do niej łyżkami piasek. Co obserwujecie? Czy istnieje 

jakaś ilość piasku, która potrafi zatopić łódkę? Jeśli tak, to 

narysujcie tyle kresek, ile łyżek piasku zatopiło łódkę. Jeśli nie, 

to narysujcie matematyczny symbol nieskończoności (∞).  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Niezbędnik 

• Miska z wodą 

• Kartka papieru 

• Łyżka 

• Piasek 
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Ciekawostka 
Odkąd człowiek nauczył się budować łodzie w jego 

marzeniach pojawiała się chęć zbudowania coraz 

większych i pojemniejszych okrętów i statków. O ile 

pływanie po rzekach ograniczało wielkość budowanych 

jednostek, o tyle pojazdy morskie i oceanicznie nie były 

ograniczane wąskością i płytkością zbiorników 

wodnych.  

Najprawdopodobniej pierwsze statki poruszane za 

pomocą wioseł powstały 4000-5000 lat temu. Najstarsze 

malowidło przedstawiające okręt żaglowy pochodzi  

z Egiptu i datowane jest na koniec IV tysiąclecia przed 

narodzeniem Chrystusa.  
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Statek, na którym Kolumb płynął i okrywał Amerykę, 

czyli „Santa Maria”, miał nośność 120 ton. Pozwalało to 

na załadowanie go 120 000 kilogramami rzeczy i ludzi.  

 

Największym statkiem zbudowanym kiedykolwiek przez 

człowieka był TT Knock Nevis. Długość statku wynosiła 

nieco ponad 458 metrów, szerokość prawie 69 metrów,  

a jego wyporność to 564763 ton, czyli unosiłby się na 

wodzie, gdy w sumie jego waga i załadowanych na niego 

towarów wyniosła nawet 500 milionów kilogramów. 

Mógł on zabrać na pokład prawie tyle rzeczy i osób, co 

5400 statków Kolumba.  
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