
Pobawmy się w  eksperymenty  z wodą, 
które możesz zrobić w domu 

 
 

  
 

 

 
Nie zaskoczę Was chyba, gdy napiszę, że 

dzieci uwielbiają eksperymenty!          

Tak więc do dzieła !!! 

 

 



Kolorowe wodne wulkany 

Ulubionym efektem doświadczeń są wybuchy! Wszystkie zabawy, w których coś 

się przelewa, wylewa i musuje, są idealne dla moich chłopców! Potrafią ich zająć 

na bardzo długo! A jeśli przy tym potrzebujemy minimum składników, układ jest 

idealny! 

 

Aby wykonać kolorowe wulkany, potrzebujecie: 

 4 szklanki wypełnione wodą 

 bibułę w 3 kolorach (lub barwniki spożywcze) 

 kwasek cytrynowy 

 opakowanie sody oczyszczonej 

 strzykawka lub po prostu łyżka 

W trzech szklankach barwimy wodę (w każdej na inny kolor) i wsypujemy 

kwasek cytrynowy, a w czwartej mieszamy ją z sodą oczyszczoną. Z ostatniej 

szklanki nabieramy strzykawką płyn i wlewamy go do każdej z kolorową wodą. 

Pod wpływem reakcji płyn zaczyna uciekać z pojemników, dlatego podłóżcie pod 

nie jakąś tacę czy blaszkę i obserwujcie spektakl kolorów! 

 



2. Kolorowy deszcz 

Gdy znudzi Wam się zabawa kolorowymi wulkanami, choć obstawiam, że nie 

nastąpi to zbyt szybko, możecie przekształcić je w kolejny eksperyment! 

 

Potrzebne: 

 szklanka (lub słoik) wypełniony wodą do 3/4 wysokości 

 pianka do golenia 

 barwniki spożywcze 

Wystarczy, abyście wycisnęli piankę do golenia na powierzchnię wody, a 

następnie strzykawką, pipetą czy bezpośrednio z pojemnika wlewali kolorowy 

płyn. Chmura z pianki szybko napełni się barwami, a w wodzie zaobserwujecie 

niesamowity „deszcz”. 

 

 

 

 

 



3. Burza w szklance wody 

Bardzo podobny efekt możecie również uzyskać bez korzystania z pianki. Tym 

razem potrzebne Wam będą: 

 

 szklanka wypełniona wodą (do 3/4 wysokości) 

 4 łyżki oleju 

 barwniki spożywcze 

 miska i widelec 

Spróbujcie wymieszać klika kropel barwników w oleju, a następnie przelejcie go 

do wody. W efekcie uzyskacie pięknie tańczące w wodzie nitki kolorów. 

 

 

 

 

 

 



4. Lampa Lava 

Eksperyment wręcz hipnotyzujący, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe 

bąbelki można patrzeć bez końca. Jak wykonać taki eksperyment? 

 

Przygotujcie: 

 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) 

 1/4 szklanki wody 

 barwnik spożywczy 

 tabletka musująca (Wapno, Witamina C lub Magnes) 

Do wody dolejcie klika kropli barwnika i całość wlejcie do szklanki z olejem. 

Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt WOW, bo wlewana woda już zacznie 

przypominać bąbelki, a gdy dodacie tabletkę zupełnie zatracicie się w tym 

eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl 

zaczyna się od nowa! 
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5. Tańczący olej 

Wiele razy próbowaliśmy utopić olej w wodzie, jednak jak wiecie zawsze 

wypływa on na powierzchnię! Przy pomocy jednego kuchennego składnika, udało 

nam się sprawić, że chociaż na chwilę poszedł na dno! 

 

Do wykonania eksperymentu potrzebujecie: 

 szklankę wypełnioną wodą (do 3/4 wysokości) 

 5 łyżek oleju 

 kakao 

 sól 

Do szklanki z wodą, wlejcie olej i dosypcie kakao. Górna część została pięknie 

zabarwiona, teraz sprawdźcie co się będzie działo kiedy wsypiecie sól? Efekt z 

pewnością Wam się spodoba! 

 

MIŁEJ ZABAWY! 


