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Mam na imię Mariia, jestem mamą 4.5 letniej
córeczki razem, z którą prowadzimy blog
DomanowaneDziecko.pl. Ona odpowiada za
zabawę i inspiracje, ja - za stronę wizualną i
udostępnianie informacji. Nasz zespół nie
mógłby jednak istnieć bez taty, który wpiera nas
mentalnie i technicznie w naszej działalności :)

Dziś przychodzimy do Ciebie z garścią pomysłów
na wspólne spędzanie czasu, a dokładniej
mówiąc, na eksperymentowanie. Jeśli jesteś
czytelnikiem lub czytelniczką naszego bloga, to
niektóre z doświadczeń już mogłeś/mogłaś
widzieć.

Cześć

W e-booku zebrałam i usystematyzowałam 10 eksperymentów, które najbardziej
nam zapadły w pamięć oraz opisałam je tak żebyście mieli całą przydatną informację
pod ręką. W specjalnej ramce umieściłam również dodatkowe pytania. Myślę, że
większość z nich może pojawić się u Was w trakcie eksperymentowania, ale na
wypadek gdybyście mieli potrzebę na rozbudowanie doświadczenia, wspomniane
pytania mogą służyć jako inspiracja.

Wybrałam eksperymenty tak, aby ich przeprowadzenie nie wymagało wielu
przygotowywań, oraz by były one gotowe „od ręki” ;) - tak by nic nie
powstrzymywało Was przed przejściem do działania, bo najważniejsze to zacząć :)

Kilka słów o nas

http://domanowanedziecko.pl/


Metoda Domana - fundament
naszego rodzicielstwa
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Metoda Domana najczęściej jest kojarzona z wczesnym czytaniem, ale jest to tylko
jeden z jej aspektów i to taki, który da się zauważyć bezpośrednio. Pozostałe są
bardziej ukryte jednak mają one ogromny wpływ na całościowy rozwój człowieka.
Mam na myśli  rozwój fizyczny, który jest fundamentem metody, budowanie relacji
rodzic-dziecko, bazującej na wzajemnym szacunku oraz wpieranie dziecka w
budowaniu poczucia własnej wartości. Glenn Doman w bardzo prosty sposób uczy
nas rodziców, że cała magia tkwi w dziecku, że usuwając swoje ograniczenia i
stereotypy, dajemy dziecku najbardziej wartościowy prezent w życiu - możliwość
rozwoju swojego potencjału. 

Ludzki mózg jest unikalny w tym sensie, że jest jedynym pojemnikiem
o którym można powiedzieć, że im więcej się do niego wkłada tym

więcej pomieści.
Glenn Doman

Od urodzenia dziecko jest chłonne wiedzy i rozwoju. Już we wczesnym dzieciństwie
pokazuje całym sobą jaką ma ogromną ciekawość świata. Dlatego kiedy ma
możliwość obserwować coś nowego wtedy jest bardzo szczęśliwe. Przeprowadzanie
doświadczeń, to dla niego sposób życia, ponieważ duża część jego zabawy jest
właśnie eksperymentowaniem. Jeszcze nie spotkałam dziecka, które słysząc hasło:
"a teraz zrobimy coś ciekawego", nie chciałoby sprawdzić co to będzie :)

Dlatego właśnie eksperymentowanie to świetna okazja do karmienia dziecięcej
ciekawości świata i rozwoju jego potencjału, a do tego super sposób na wzmocnienie
relacji z dzieckiem, poprzez przeżywanie pięknych chwil razem :)

Metodę Domana opisałabym jako budowanie relacji z dzieckiem, która bazuje na
wzajemnym szacunku i podążaniu za pomysłami małego człowieka. Dlatego jeśli ze
swoim dzieckiem tworzycie taki team, to też w pewnym stopniu stosujecie metodę
Domana :) 



Po co bawimy się w
eksperymentowanie z dzieckiem ?
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Żeby zainteresować dziecko doświadczeniami

Żeby dać dziecku przestrzeń do zadawania pytań i krytycznego
myślenia

Żeby karmić dziecięcą ciekawość świata

Żeby zaprosić dziecko do świata nauki

Żeby wesoło spędzić czas



Warto pamiętać
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Jeśli nie macie w domu kolorowych barwników to możecie je zrobić
samodzielnie z bibuły. Zalewając kawałki bibuły wodą, już po chwili będziecie
mieć piękne barwniki.

Możecie robić zdjęcia tego jak przebiega eksperyment na poszczególnych
etapach i porównywać co się na nich zmienia. Po jakimś czasie można
wykorzystać te zdjęcia do ułożenia przebiegu całego procesu po kolei. 

Przed działaniem możecie wspólnie się zastanowić co się wydarzy, zanotować
swoje hipotezy.  Dzięki temu dziecko z jeszcze większym entuzjazmem będzie
chciało sprawdzić czy miało rację. 

Olej ma mniejszą gęstość niż woda, dlatego zawsze się od niej oddziela. Więc
nawet w najbardziej wymieszanym połączeniu, po jakimś czasie będziecie mogli
ten olej wylać do pojemniczka i użyć ponownie w jakiś ciekawy sposób.

Dla dziecka wszystko jest w jakimś stopniu eksperymentowaniem: ciągle się
zastanawia, bada otoczenie, próbuje nowości. Dlatego nawet aktywność która
dla nas wydaje się być banalna, jak powiedzmy mieszanie kolorów czy przypraw,
dla dziecka jest mega wciągająca, ciekawa i zaskakująca. Może dlatego, że samo
ją wymyśliło? :) Pamiętam jak moja 2.5-3-latka namiętnie robiła zupę
przyprawową, czyli łączyła razem wszystkie dostępne przyprawy. Zajmowało jej
to sporo czasu i za każdym razem otrzymywała inny wynik. Po kilku miesiącach
przestała to robić, a ja miałam sporo miejsca na nowe przyprawy :)  Więc nawet
jeśli planowałaś zrobić ciekawy eksperyment z dzieckiem, ale ono wciągnęło sie
w inną nie mniej ciekawą dla niego aktywność, to daj mu na to czas. Niech
dziecko działa ile będzie potrzebowało, a pomysł na eksperyment zostanie dla
was na przyszłość. 



Zgasić świeczkę bez dmuchania
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½ szklanki octu

świeczka

wysoki słoik

zapałki

1-2 łyżki sody

Komentarz

Do dzieła!
Do słoika wsypać sodę.
Zapalić świeczkę.
Wlać do słoika ocet. Gdy zajdzie
reakcja, delikatnie pochylając słoik
nad świeczką, zgasić płomień. 

Można przykryć słoik pokrywką, wtedy szybciej w nim nagromadzi się CO2. Jeśli
korzystasz z butelki to po zgaszeniu świeczki, możecie przeprowadzić jeszcze jedno
doświadczenie - pompowanie balonika. Wsypując kolejną porcję sody i octu, ponownie
uzyskamy CO2. Naciągnąć na górę butelki balonik, zobaczymy jak się napompuje. Szybkie
i zabawne doświadczenie. CO2 osadzi się na dole butelki i wypcha powietrze, które było w
butelce do balonika. 

Obserwacje:
W reakcji sody z octem uzyskaliśmy
dwutlenek węgla CO2. Ten gaz
"wylewając się" ze słoika zgasił płomień
świeczki.



Piękne iskierki 
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świeczka

zapałki

owoc cytrusowy

Do dzieła!
Zapalić świecę. 
Obrać pomarańcza/cytrynę. 
Ścisnąć skórkę kierując na płomień. 

Co będzie jeśli użyjemy cytrynę
 lub mandarynkę?

Obserwacje:
Obserwujemy piękne iskry. Dzieje się tak dzięki substancji, którą zawiera skórka
owoców cytrusowych, a dokładniej mówiąc - limonenu. 

Limonen to łatwopalna substancja chemiczna, daje owocom cytrusowym piękny zapach.
Temperatura zapłonu 48 stopni Celsjusza, dlatego płomyk świeczki wystarczy żeby
limonen się zapalił, a my moglibyśmy zobaczyć piękny, szybki i zachwycający efekt.



Jak woda idzie do góry

kolorowe barwniki

Teraz zaczyna się obserwowanie. Kapusta pekińska zasysa wodę na takiej samej
zasadzie na jakiej pije wodę z gleby. Ponieważ woda jest zabarwiona, możemy
obserwować jak liście zmieniają kolor. 

woda
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4 małe słoiki

kapusta pekińska

Do dzieła!
W słokiach przygotować kolorowe

Przygotować kilka listków kapusty pekińskiej, tyle ile macie kolorów. 
Do każdego słoika z kolorem włożyć po jednym listku.

      barwiki, zalać wodą i pomieszać.

A czy białe stokrotki też
zmienią kolor? A róże? 

Obserwacje:



Tęcza na parapecie

woda

Światło słoneczne przechodząc przez słoik z wodą, rozdziela się na spektrum, czyli
rożnej długości fale (kolory) i tworzy tęczę. Dziecko może przez nią przechodzić, jej
„dotykać” albo też mieć tęczę na dłoni, to już zależy od waszej kreatywności.

DomanowaneDziecko.pl

słoik

nasłonecznione
miejsce

Do dzieła!
Do słoika wlać wodę, tak żeby było    

Ustawić słoik na nasłonecznionym parapecie/stole, tak żeby promienie słoneczne
przez niego przechodziły. 

       mniej więcej 2/3 słoika wody. 

Obserwacje:



Tęcza "idzie" po chusteczce

woda

Oba końce tęczy "wyrosły" i połączyły się. Papier jest zrobiony z cienkich włókien
celulozy, które są bardzo blisko siebie. Pomiędzy nimi są przestrzenie, w których
woda podlega podciąganiu kapilarnemu, które przemieszcza wodę do góry. 

DomanowaneDziecko.pl

ręcznik papierowy

flamastry na bazie
wody

Do dzieła!
Ręcznik papierowy lub chusteczkę złożyć  wzdłuż tak żeby było 4 warstwy.
Na końcach ręcznika narysować kolorowe paski tęczy, długości 2-3 cm.
Szklanki z wodą ustawić obok siebie tak, żeby był między nimi kilkucentymetrowy
odstęp.
Oba końce ręcznika jednocześnie zanurzyć w w wodzie tak żeby zanurzyła się
połowa narysowanych pasków. 

A co będzie  jeśli użyć pisaków
do tablicy suchościeralnej ?

Obserwacje:

Zostając w temacie tęczy i ruchu wody do góry, pokażę Wam jeszcze jeden prosty i
kolorowy eksperyment :) 

dwie szklanki



Pływajce pieczątki

łyżka

Pisaki do tablic suchościeralnych nie są rozpuszczalne we wodzie, dlatego nie
wchodzą z nią w kontakt i nie rozpływają się na chusteczce, za to pięknie pływają na
wodzie. Można z nimi się bawić dmuchając na nie przez słomkę, odbijając na papierze
lub robić pieczątki na rączkach.  

DomanowaneDziecko.pl

miska z wodą

pisaki do tablicy 
suchościeranej

Do dzieła!
Na łyżce pisakami do tablicy suchościeralnej narysować dowolne obrazki.
Przygotować miskę z wodą.
Delikatnym ruchem zanurzyć łyżkę we wodzie.
Obrazki powinny odkleić się od łyżki i pływać na powierzchni wody.

Obserwacje:

Jeśli już spróbowaliście przeprowadzić poprzedni eksperyment z pisakami do tablicy
suchościeralnej zamiast zwykłych flamastrów, to już wiecie, że nie nadają się do tego
typu zabawy. Ale za to świetnie się sprawdzą w tym eksperymencie :)



A co będzie jeśli wykorzystać
 większą świeczkę? Czy może zabraknąć
wody?

Do dzieła!
Przy pomocy plasteliny zamocować świeczkę na talerzu.
Zabarwić wodę. Można do tego wykorzystać barwniki spożywcze albo zwykłe
farby plakatowe/akrylowe. 
Wlać wodę do talerza. Zapalić świeczkę i przykryć słoikiem. 

Świeczka w słoiku 
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½ szklanki wody

świeczka

słoik

zapałki

barwnik/farby

Obserwacje:
Woda podniosła się i “weszła” do słoika, świeczka w tym czasie zgasła. Powietrze
składa się z tlenu i azotu. Świeczka spala tlen, więc w butelce zmniejsza się ilość gazu,
a więc zmniejsza się ciśnienie. Ciśnienie wewnątrz butelki musi zostać wyrównane z
otoczeniem. Aby tak się stało woda zostaje zassana z zewnątrz. Kiedy ciśnienie
wewnątrz butelki staje się takie samo jak ciśnienie otoczeniea, wówczas woda
przestaje "wchodzić" do słoika.

głęboki talerz

plastelina



Do dzieła!
Wlać do słoika 2/3 słoika wody. 
Delikatnie po kraju słoika wlać olej,
tak żeby warstwa była 3-4 cm.
W miseczkach rozcieńczyć barwniki
we wodzie i zakropić pipetą do słoika.

Kolorowy deszcz
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Kolorowe krople na chwilę  zawisają w
oleju, po czym delikatnie spadają i
rozpuszczają się we wodzie. Mamy
okazję obserwować proces dyfuzji w
zjawiskowym spektaklu barw.

kolorowe barwniki

małe miseczki

woda

słoik

Obserwacje:

3-4 łyżki oleju

pipeta

Podobny eksperyment można zrobić z dużą  ilością  oleju.  Na dół wlać pokolorowaną 
 wodę, po ściance słoika wlać szklankę oleju i wrzucić tabletkę musującą . Dużo się dzieję,
fajnie się obserwuje te kolorowe wulkany w oleju. 

Komentarz:

Chciałabym w tym miejscu podpowiedzieć jedynie żeby spróbować wykorzystać olej po
gotowaniu, np. po robieniu frytek/pączków, żeby nie marnować takiej dużej ilości czystego
oleju. U nas taki sposób bardzo się sprawdza, po prostu po skończeniu gotowania,
przelewam olej do słoika i potem wykorzystujemy go do eksperymentów nawet
kilkukrotnie :)



Do dzieła!

Gęstość wody
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cienki kawałek plastiku

dwie szklanki

Obserwacje:
Wody o różnych kolorach się nie łączą. W górnej szklance znajduje się woda gorąca.
Oprócz temperatury i koloru te wody różnią się też gęstością. Woda gorąca ma
mniejszą gęstość niż woda chłodna. Dlatego woda gorąca jakby pływa na wodzie
chłodnej (podobnie jak olej, który również ma mniejszą gęstość niż woda). Jeśli
przewrócimy szklanki, tak żeby u góry była szklanka z wodą chłodną, to kolory od
razu się pomieszają, ponieważ chłodna woda o większej gęstości jest na górze. 

kolorowe barwniki

wrzątek

dwie miski

Do jednej miski wlać wrzątek, dodać 

Do drugiej miski wlać chłodną wodę, dodać inny barwnik i wlać do innej szklanki,
również po brzegi. 
Przykryć szklankę z gorącą wodą plastikiem. 
Przewrócić szklankę i położyć na szklankę z wodą chłodną. 
Delikatnie powoli wyciągnąć plastik tak żeby nie przewróciły się szklanki.

       barwnik i wlać do szklanki (po brzegi).

chłodna woda



5 kiliszków

Do dzieła!
Zaczynamy od soku z kapusty: rwiemy listki kapusty na kawałki, zalewamy wodą i
wrzucamy do blendera. Przecedzamy i rozcieńczamy wodą. Wlewamy do szklanek.
Do kieliszków wlewamy ocet, sok z cytryny, wodę, do kolejnych wsypujemy
proszek do prania i sodę. Teraz można zaczynać zabawę. Dodajemy po kolei: ocet
do pierwszej szklanki, kwasek cytrynowy/sok z cytryny do drugiej, sodę do
trzeciej, proszek/ płyn do prania do czwartej szklanki i wodę do piątej. 

 Badamy kwasy i zasady
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woda

soda, ocet, proszek do prania,
kwasek cytrynowy

5 szklanek

 czerwona kapusta

Obserwacje:
Sok z czerwonej kapusty zawiera antocyjaninę, która jest  wskaźnikiem pH. Dzięki
niemu możemy zobaczyć czy substancja, z którą się łączy jest kwasem czy zasadą. Pod
wpływem kwasów kolor zmienia się na czerwonawy, a w reakcji ze środowiskiem
zasadowym - niebieskawy lub zielony. W zależności od uzyskanego odcienia można
wywnioskować, że jedna z substancji jest bardziej kwaśna, a inna bardziej zasadowa. 

blender



Dziękuję za 
uwagę i zaufanie 
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Niedawno założyłam konto na profilu 
buycoffee, więc jeśli chcesz  mnie wesprzeć,  to  możesz

postawić mi wirtualną kawę korzystając z linka :)
buycoffee.to/domanowanedzieckopl

Napisanie tego e-booka było dla mnie
bardzo przyjemnym doświadczeniem, bo pisząc dużo

wspominałam o tym jak  się bawiłyśmy z córeczką
eksperymentując. Z drugiej strony,  było to dla mnie niezłym

wyzwaniem, ponieważ musiałam nauczyć się  sporo rzeczy od
strony technicznej, ubrać swoje myśli w słowa i jak najprościej

ułożyć eksperymenty żeby ułatwić zabawę czytelnikom :)
Mam nadzieję, że sprostałam wyzwaniu, które sama sobie

postawiłam. Bardzo chętnie poczytam feedback na temat e-
booka i dostosuję go do waszych sugestii. Tak że zachęcam

Cię do podzielenia się swoimi pomysłami i wrażeniami po jego
przeczytaniu :)  


