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naukowCY 

 
Tu wpisz swoje imię lub narysuj znaczek 

https://www.czasdziecinstwa.com.pl/
https://www.debinski.edu.pl/


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Zaczynamy 
Aby móc zrealizować te zajęcia niezbędne będzie 

przygotowanie dwóch szklanek, piasku, mąki, soli, łyżki, 

papierowego filtra do kawy (papierowy ręcznik też 

zadziała), gorącej i zimnej wody. 

Doświadczenia 106 i 107 może wykonać każde dziecko. 

Przy destylacji w doświadczeniu 109 potrzebna będzie 

pomoc dorosłego, aby dzieci się nie poparzyły. 

Eksperyment ten może też być wykonany jedynie przez 

dorosłego a każde dziecko będzie jedynie sprawdzać 

czym są te małe kropelki na zimnej powierzchni. Każde 

dziecko może też spróbować smaku skroplonej wody.     

Ciekawostka 
Już prawie 2500 lat temu, czyli w IV wieku przed naszą 

erą grecki filozof Arystoteles pisał o tym, że woda 

morska może być używana tylko po procesie destylacji. 

Źródła greckie i indyjskie sugerują, że pierwsze próby 

oczyszczania wody przez filtrację piaskowo–żwirowa 

zaczęły się około 2000 lat przed naszą erą. Aby 

dowiedzieć się jak dawno to było, to do tych 2000 lat 

należy dodać jeszcze 2000 lat obecnej ery. Czyli już 4000 

lat temu ludzie wiedzieli, że tak przefiltrowana woda ma 

lepszy smak oraz wygląd.  
Kolejność drukowania stron: 8,1,2,7,6,3,4,5 

https://www.debinski.edu.pl/
https://www.czasdziecinstwa.com.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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Spotkanie 22 Zajęcia: Mieszaniny (Woda cz. 10) str. 3 

Eksperyment 106 
Pytanie:  

 Jak oddzielić wodę  

od piasku? 

Wsypcie piasek do wody  

i zamieszajcie. Czy można je z powrotem rozdzielić? Gdy piasek 

opadnie spróbujcie ostrożnie zlać wodę znad osadu do drugiej 

szklanki. Czy szklanka z wodą i piaskiem była w tej samej pozycji 

cały czas podczas rozdzielania mieszaniny? Jeśli tak, to otoczcie 

jeden obrazek pętlą. Jeśli musieliście zmieniać jej położenie, to 

narysujcie jedną kropkę przy początkowym przechyleniu 

szklanki, a dwie przy końcowym. Dorysujcie piasek na dnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niezbędnik 

• Szklanka z wodą 

• Pusta szklanka 

• Piasek 

• Łyżka 
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Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Jeśli ciało stałe opada na dno roztworu, naukowcy mówią 

wtedy, że nastąpiła  

 

SEDYMENTACJA 
 

Czy znacie jakąś rzecz, która po wrzuceniu jej do wody też  

z czasem sama opada na dno? Narysujcie ją. Jeśli nie znacie 

takiej rzeczy, to poprawcie po śladzie znak zapytania. 

? 

https://www.debinski.edu.pl/
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Spotkanie 22 Zajęcia: Mieszaniny (Woda cz. 10) str. 5 

Eksperyment 107 
Pytanie:  

Jak oddzielić grudki mąki  

od wody? 

Nalejcie ciepłej wody do szklanki  

i wsypcie do niej mąkę. Spróbujcie 

ją wymieszać. Jeśli woda była 

dostatecznie ciepła, to powinny się wytworzyć w niej grudki 

mąki. Narysujcie jak dużo ich zaobserwowaliście. 

  

 Niezbędnik 

• Szklanka  

z ciepłą wodą 

• Pusta szklanka 

• Mąka 

• Łyżka 

• Papierowy filtr 

do kawy 
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Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Spróbujcie wyłowić wszystkie te grudki łyżką. Jeśli się Wam to 

udało, to zaznaczcie uśmiechniętą buźkę. Jeśli się nie udało, 

to zaznaczcie smutną buźkę.   

☹ ☺ 
A teraz narysujcie jak udało się nam je naprawdę oddzielić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten proces to FILTRACJA. Co nam w tym pomogło? 

FILTR KREDKA  NOŻYCZKI 

https://www.debinski.edu.pl/
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Spotkanie 22 Zajęcia: Mieszaniny (Woda cz. 10) str. 7 

Eksperyment 108 
Pytanie:  

Co pomaga przy 

filtrowaniu? 

Pamiętacie ile czasu zajęło 

nam przepuszczenie mąki z wodą przez filtr? Spróbujcie tym 

razem zgiąć go w harmonijkę. Który filtr działa szybciej? 

Zaznaczcie go.   

 

 

 

Niezbędnik 
• Szklanka 

• Papierowy filtr 

• Woda z mąką  

z doświadczenia 107 
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Stworzone przez: na potrzeby zajęć w: 

 

Eksperyment 109 
Pytanie:  

Jak oddzielić wodę od soli? 

Zmieszajcie wodę z solą. 

Spróbujcie oddzielić ją przy 

pomocy filtra. Czy woda po 

przefiltrowaniu nadal jest słona? 

Wybierzcie odpowiedni napis. 

 

 

Podgrzejcie wodę z solą lub rozpuśćcie sól w gorącej wodzie. 

 Do wylatującej pary zbliżcie coś zimnego, np. metalową 

pokrywkę od garnka. Co obserwujecie? Narysujcie to. 

Czy tym razem  

poczuliście sól?  

Wybierzcie  

odpowiedni 

napis. 

Sól   Sól  

 

To co właśnie zrobiliście nazywa się DESTYLACJA. 

Niezbędnik 

• Szklanka  

z gorącą wodą  

• Sól  

• Łyżka 

• Metalowa 

pokrywka 

       Sól  Sól  
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