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MOTTO:
Ty nie mo¿esz nikogo niczego nauczyæ.
Mo¿esz pomóc mu samodzielnie to odkryæ.

Galileusz

Kilka temu wprowadzono do polskich szkó³ podstawowych przedmiot pn. �przyroda�, który ³¹czy
w sobie wiedzê i umiejêtno�ci: biologii (zoologii, botaniki, mykologii, antropologii, paleoontologii),
ekologii, geografii (kartografii, geomorfologii, klimatologi, geografii gospodarczej, demografii, geo-
grafii historycznej, terenoznastwa, turystyki), statystyki, socjologii, geologii, paleontologii, astronomii,
fizyki, chemii i filozofii. W gimnazjach du¿y nacisk po³o¿ono na: fizykê, chemiê, biologiê, geografiê
oraz na miêdzyprzedmiotowe �cie¿ki dydaktyczne, takie jak: edukacja ekologiczna, edukacja proz-
drowotna, edukacja regionalna, edukacja europejska. Za³o¿enia systemowe reformy edukacji oraz
podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych daj¹ nadziejê, ¿e bêd¹ one realizowane w szko-
³ach w sposób ciekawy, aktywny, twórczy, z szerokim zastosowaniem eksperymentu, wycieczek tere-
nowych, itd.

Istnieje ogromna potrzeba wypracowania nowych, skutecznych metod nauczania przedmiotów
przyrodniczych oraz zainteresowania wiêkszej ni¿ dotychczas liczby uczniów studiowaniem tych dys-
cyplin naukowych. Zaciekawienie m³odych ludzi �wiatem nauki zaczyna siê w szkole, dlatego tak
wa¿ne jest,  by zajêcia lekcyjne i pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczych by³y atrakcyjne i twór-
cze, z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Niestety wielu gimnazjów wiejskich i ma³omia-
steczkowych nie staæ na zakup drogiego sprzêtu, odczynników, podrêczników i innych pomocy dy-
daktycznych, które mog¹ uatrakcyjniæ nauczanie fizyki, chemii, biologii i geografii. Ankiety przepro-
wadzane w�ród polskich gimnazjalistów pokazuj¹, ¿e nauczyciele tych przedmiotów rzadko wprowa-
dzaj¹ aktywne metody pracy na swoich przedmiotach. Wi¹¿e siê to nie tylko ze szczup³o�ci¹ bazy
szkolnej, ale czêsto z brakiem pomys³ów na takie poprowadzenie zajêæ, by by³y one pasjonuj¹ce,
twórcze i zachêca³y m³odych ludzi do poznawania w³a�nie tej przestrzeni wiedzy.

Problem oczywi�cie jest o wiele szerszy, bowiem nauczanie przedmiotów przyrodniczych od
wielu lat prze¿ywa g³êboki ogólno�wiatowy kryzys, opisywany m.in. przez prof. Robina Dunbara
w ksi¹¿ce �K³opoty z nauk¹�. Oto fragment z tej ksi¹¿ki:

/.../ Wydaje siê, ¿e wielu przedstawicieli m³odego pokolenia zniechêca siê do nauk przyrodni-
czych podczas nauki w szkole. Uznaj¹ je bowiem za zbyt trudne albo zbyt nudne. Bez wzglêdu na
przyczynê tego zjawiska zachodzi obawa, ¿e na wydzia³ach przyrodniczych znajd¹ siê s³absi studenci,
gdy¿ ³atwiej siê na nie dostaæ. Lepiej nawet nie my�leæ, jakie to mo¿e mieæ konsekwencje
w najbli¿szych dziesiêcioleciach. Jesli na wydzia³ach interesuj¹cych nas nauk znajd¹ siê kiepscy stu-
denci, to tacy równie¿ bêd¹ przyszli nauczyciele tych przedmiotów i taki bêdzie poziom badañ nauko-
wych w laboratoriach. Niski poziom zajêæ przyrodniczych oznacza, ¿e w ci¹gu najbli¿szych kilkudziesiê-
ciu lat poziom wykszta³cenia studentów bêdzie siê szybko obni¿a³. Kiepski poziom badañ przemys³o-
wych natomiast oznacza szybkie zmniejszanie siê konkurencyjno�ci  przemys³u./.../

Nikogo raczej nie muszê przekonywaæ, ¿e postêp ludzko�ci, a nawet jej dalsze przetrwanie
w decyduj¹cy sposób zale¿y od postêpu badawczego w naukach przyrodniczych. Poszukiwanie wy-
dajniejszych sposobów wy¿ywienia rosn¹cej liczby ludno�ci �wiata, produkcja leków, ca³a medycyna,
poszukiwanie nowych technologii w przemy�le elektronicznym, cybernetycznym, �rodków transpor-
tu, hutniczym, chemicznym, biochemicznym, w³ókienniczym, odzie¿owym, itd. itd. - to domena nauk
przyrodniczych. Zatrzymanie wiedzy w tych dziedzinach na aktualnym poziomie, nie daje nadziei na
przetrwanie �wiata, licz¹cego dwa, trzy razy wiêcej ludzi, ni¿ obecnie. Rozbudzenie w�ród uczniów
zainteresowañ naukami przyrodniczymi, le¿y wiêc w interesie nas wszystkich. Spróbujmy wypraco-
waæ nowe, skuteczne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz zainteresowaæ wiêksz¹
ni¿ dotychczas liczbê uczniów studiowaniem tych dyscyplin naukowych. Zachêcenie lub zniechêce-
nie m³odych ludzi do zg³êbiania tajników �wiata fizyki, chemii, biologii i geografii zaczyna siê w szko-
le, dlatego tak wa¿ne jest,  by zajêcia lekcyjne i pozalekcyjne z tych przedmiotów by³y szczególnie
atrakcyjne, a nauczyciele czêsto stosowali aktywne metody nauczania. Projekt Klub M³odego
Odkrywcy jest jedn¹ z wielu prób wypracowania takiej formu³y.
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Klub M³odego Odkrywcy to grupa 8-15 uczniów gimnazjum, którzy pod opiek¹ nauczyciela
podczas zajêæ pozalekcyjnych wykonuje szereg eksperymentów i badañ, pocz¹tkowo prostych i �pod-
powiedzianych� przez nauczyciela, stopniowo coraz trudniejszych i zaproponowanych przez uczniów.
Dziêki temu grupa ta w sposób praktyczny mo¿e poznawaæ ró¿ne aspekty wiedzy przyrodniczej.
Byæ mo¿e uda siê t¹ metod¹ zaszczepiæ w�ród m³odych ludzi  �modê na eksperymentowanie�, rozbu-
dziæ w uczniach pasje naukowe i badawcze. W niektórych szko³ach spotkania klubu prowadz¹ dwie
osoby, wspieraj¹c siê wiedz¹, do�wiadczeniem, pomys³owo�ci¹ i czasem. Zajêcia Klubu M³odego
Odkrywcy odbywaj¹ siê poza lekcjami szkolnymi, bardzo czêsto raz w miesi¹cu w soboty. Trwaj¹
zazwyczaj od 4 do 8 godzin. Ka¿de spotkanie jest starannie przygotowane, zarówno pod wzglêdem
organizacyjnym, jak i materia³owo-technicznym. Nie powinno siê zdarzaæ, by uczniowie nie mieli
sprzêtu lub nie wiedzieli, co maj¹ podczas zajêæ robiæ. Niektóre kluby znaczn¹ czê�æ zajêæ przepro-
wadzaj¹ w terenie, inne skupiaj¹ siê na dzia³aniach w budynku szkolnym. W pracach klubów domi-
nuj¹ takie metody dydaktyczne, jak: eksperyment, do�wiadczenie, badania terenowe, modelowanie,
konstruowanie, projekt, æwiczenie, praca z map¹, praca z posterem, praca ze �ród³em informacji,
zabawa dydaktyczna - jednym s³owem, metody aktywne,  mobilizuj¹ce uczniów do innowacyjno�ci,
aktywno�ci, kreatywno�ci.

Jak za³o¿yæ Klub M³odego Odkrywcy? Mo¿na to zrobiæ na wiele sposobów. Przede wszystkim
kluby dzia³aj¹ na terenie szko³y lub innej instytucji, w zwi¹zku z czym zgodê na ich aktywno�æ musi
wyraziæ dyrektor placówki. Czasami siê zdarza, ¿e dyrektor z godzin, którymi dysponuje, przydziela
nauczycielowi pewn¹ ilo�æ p³atnych godzin dydaktycznych. Czê�ciej jednak nauczyciele prowadz¹
klub zamiast ko³a zainteresowañ, b¹d� te¿ spotykaj¹ siê z uczniami w ramach swojego wolnego
czasu. Kilkadziesi¹t  klubów dosta³o na swoj¹ dzia³alno�æ dotacjê - i ta droga ci¹gle jest otwarta dla
szkó³ i nauczycieli, maj¹cych trudno�ci z funduszami. Rekrutuj¹c uczniów do klubu pamiêtajmy, ¿e
powinni siê oni interesowaæ przedmiotami przyrodniczymi. W szkole, w której pracujê, do klubu mo¿e
siê zapisaæ ka¿dy gimnazjalista - wystarcz¹ chêci i systematyczne eksperymentowanie. W Polsce
dzia³a ju¿ kilkadzieis¹t Klubów M³odego Odkrywcy - wiêkszo�æ utrzymuje ze sob¹ kontakt i spotyka
siê przy ró¿nych okazjach, czê�æ klubów intensywnie wspó³pracuje, s¹ te¿ kluby, które powstaj¹ bez
informowania autorów projektu o swoim istnieniu - po prostu dzia³aj¹. Ka¿da z tych form jest dobra.
Kluby utrzymuj¹ce ze sob¹ kontakt i koordynowane przez Janusza Laskê i K³odzkie Towarzystwo
O�wiatowe maj¹ w³asn¹ stronê interenetow¹, na której pokazuj¹ swoj¹ bie¿¹c¹ dzia³alno�æ. Zajrzyj
wiêc: www.k-m-o.prv.pl.

Praca w klubie nie mo¿e byæ monotonna, dlatego staramy siê urozmaicaæ zajêcia. Ka¿de
spotkanie to spójny blok, ale kolejne spotkania diametralnie siê od siebie ró¿ni¹, by m³odzi odkrywcy
poznali ró¿ne przestrzenie przyrody. S¹ wiêc spotkania, podczas których przeprowadzamy ekspery-
menty optyczne, s¹ badania z zakresu ekologii, s¹ spotkania, podczas których �bawimy siê� falami
akustycznymi, na innych sadzimy ro�liny lub badamy wp³yw zanieczyszczeñ chemicznych na organi-
zmy ¿ywe. Monotonia jest �siostr¹� nudy, a nuda jest �wrogiem� wynalazczo�ci i odkrywania, staramy
siê wiêc unikaæ monotonii i nudy na naszych zajêciach.

Oczywi�cie sporym problemem jest zebranie odpowiednich materia³ów na zajêcia, dlatego wie-
le z eksperymentów opiera siê na najprostszych i najtañszych przyborach i materia³ach: s³oikach,
plastrach, papierze, dratwie, itd. Nie wszystko jednak siê da zast¹piæ przedmiotami z naszego oto-
czenia, dlatego staramy siê zainteresowaæ naszymi dzia³aniami rodziców klubowiczów, ich dziadków,
s¹siadów, okoliczne zak³ady przemys³owe. Nigdy te¿ nie zawiod³y nas uczelnie wy¿sze i instytuty
naukowe, które od czasu do czasu bezp³atnie wspieraj¹ szko³y potrzebnymi chemikaliami, sprzêtem,
ksi¹¿kami, itp.

Praca w klubie zawsze zaczyna siê od dzia³añ �podpowiedzianych� lub �zainicjowanych� przez
opiekunów. I trudno siê dziwiæ, bowiem dla m³odzie¿y jest to zupe³nie nowa sytuacja. Po jakim�
czasie coraz wiêcej inicjatyw wychodzi od gimnazjalistów. Nie ma ¿adnych przeszkód, by wszystkie
pomys³y by³y ich autorstwa czy zosta³y �wyszperane� przez m³odych ludzi w literaturze. Warto siê
postaraæ, by niektóre dzia³ania klubu mia³y g³êbszy sens regionalny.
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Cele projektu:
- zak³adanie w gimnazjach Klubów M³odego Odkrywcy,
- rozbudzanie aspiracji twórczych i poznawczych w�ród m³odych ludzi zrzeszonych w tych

klubach oraz kszta³towanie w nich postaw aktywnych,
- poprawianie jako�ci nauczania przedmiotów przyrodniczych, dziêki stosowaniu aktywnych

metod nauczania oraz zacie�nieniu wspó³pracy nauczycieli z m³odzie¿¹ i rodzicami,
- podniesienie w�ród nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii kompetencji warsztatowych,

umo¿liwiaj¹cych stosowanie aktywnych metod pracy podczas lekcji,
- kreowanie Klubów M³odego Odkrywcy jako nowej formy po¿ytecznego spêdzania czasu,
- doprowadzenie do sta³ej wspó³pracy i wymiany do�wiadczeñ miêdzy Klubami M³odych

Odkrywców z ró¿nych miejscowo�ci.

Warsztaty. W pa�dzierniku 2002 roku odby³y siê w Boles³awowie pierwsze �Warsztaty M³odego
Odkrywcy�, z udzia³em nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii gimnazjów z Ziemi K³odzkiej
i Z¹bkowickiej oraz uczniów, którzy w dotychczasowym toku nauki wykazali du¿e zainteresowanie
przedmiotami przyrodniczymi. Podczas warsztatów nauczyciele i uczniowie poznawali aktywne for-
my pracy podczas zajêæ z przedmiotów przyrodniczych, szereg ciekawych i prostych do wykonania
eksperymentów, sposoby planowania i przygotowania lekcji atrakcyjnych dla m³odego cz³owieka,
sposoby w³¹czania uczniów w etap przygotowawczy zajêæ, zasady tworzenia i sposób dzia³ania Klu-
bów M³odego Odkrywcy. Chcieli�my równie¿, by m³odzi ludzie z ró¿nych szkó³, przejawiaj¹cy szero-
kie zainteresowania przyrodnicze, mieli okazjê do lepszego poznania siê. Nie bez znaczenia by³ fakt
wzajemnego poznania siê opiekunów klubów. Zgodnie stwierdzili�my, ¿e nale¿y organizowaæ tego
typu warsztaty przynajmniej raz do roku. Dlatego te¿ w kolejnych latach odbywa³y siê Warsztaty
M³odego Odkrywcy w Boles³awowie (2003, 2004, 2005) oraz w Borach Tucholskich (2005). Niektóre
kluby organizowa³y tak¿e warsztaty z udzia³em dwóch, trzech szkó³.

Wypracowana formu³a warsztatów zak³ada kilka warstw edukacyjnych:
� po pierwsze: uczniowie proponuj¹ zajêcia eksperymentalne dla swoich kolegów i nauczycieli, bêd¹c
instruktorami warsztatów (ka¿dy uczeñ ma 3-4 eksperymenty);
� po drugie: opiekunowie klubów wymieniaj¹ do�wiadczenia z pracy, przekazuj¹ sobie ciekawe eks-
perymenty oraz wiedzê na temat prowadzenia klubów osobom, które pragn¹ za³o¿yæ nowe kluby
u siebie w szkole;
� po trzecie: koordynator projektu (Janusz Laska) oraz zaproszone osoby szkol¹ opiekunów klubów
w ró¿nych zakresach;
� po czwarte: m³odzie¿ i opiekunowie klubów z ró¿nych miejscowo�ci maj¹ okazjê lepiej siê poznaæ,
zaprzyja�niæ, wymieniæ adresami, ustaliæ kolejne etapy i kroki ewentualnej wspó³pracy.

Festiwale. Wiosn¹ 2003 roku w K³odzku odby³ siê I Festiwal M³odego Odkrywcy, podczas
którego m³odzi ludzie zrzeszeni w kilkunastu klubach, prowadzili dla swoich kolegów z gimnazjów,
w których klubów jeszcze nie by³o, ponad 60 eksperymetów. Warto podkre�liæ, ¿e ka¿dy z przyby³ych
m³odych ludzi, mia³ okazjê do osobistego wykonania sze�ædziesiêciu eksperymentów. By³o wiêc bar-
dzo energetycznie i aktywnie. Kolejne Festiwale odbywa³y siê w �widnicy, Szczytnej, Krynicznie,
Biesiekierzu i Wa³brzychu. Pojawi³y siê te¿ mniejsze imprezy tego typu: szkolne lub miêdzyszkolne,
np. w Miêdzylesiu, G³uszycy, Twardogórze, �wieszynie, Bia³ogardzie, �wiebodzicach, Pi³awie Gór-
nej, Wroc³awiu...

Na Festiwal M³odego Odkrywcy przyje¿d¿aj¹ uczniowie i nauczyciele z kilkudziesiêciu szkó³,
oko³o 1500 - 2000 gimnazjalistów na ka¿dy. Uczniowie wybieraj¹ do�wiadczenia, które bêd¹ animo-
waæ, staraj¹c siê uzgodniæ miêdzy klubami, by unikn¹æ powtórek. Przygotowania obejmuj¹ tak¿e
zdobycie odpowiedniej ilo�ci materia³ów (np. 2000 balonów, aby ka¿dy przyby³y móg³ wykonaæ
ekseryment z balonami) oraz przygotowanie wyró¿ników dla klubów: specjalnych koszulek klubo-
wych, napisów, banerów, posterów prezentuj¹cych dotychczasow¹ dzia³alno�æ, etc. Podczas Festi-
walu spotykaj¹ siê wszyscy cz³onkowie klubów, s¹ oni wspó³twórcami tej imprezy, maj¹ te¿ okazjê
sami poeksperymentowaæ przy innych stoiskach, podgl¹daj¹c pracê kolegów.
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Kluby.
Dotychczas Kluby M³odego Odkrywcy powsta³y w kilku �regionach� Polski: k³odzkim, wa³brzy-

skim, dzier¿oniowskim, trzebnickim, wroc³awskim, koszaliñskim, podlaskim, ³ódzkim, lubelskim,
gorczañskim oraz  wielkopolskim. Intesywnie przygotowuj¹ siê opiekunowie do prowadzenia klubów
w regionach kieleckim i piotrkowskim.

Ka¿dy klub dzia³a �po swojemu�, ma wypracowan¹ czêstotliwo�æ zajêæ, rytua³ przyjêæ do klubu,
zasady pracy, sposób docierania do nowych uczniów, metody docierania do sponsorów oraz do
�rodowiska z otoczenia szko³y. Wiêkszo�æ koordynatorów klubu w pocz¹tkowej fazie dzia³ania pra-
cowa³o spo³ecznie, bez dodatkowego wynagrodzania, lecz szybko okazywa³o siê, ¿e taka forma
pracy pozalekcyjnej jest bardzo atrakcyjna dla gimnazjalistów (i nie tylko), wiêc dyrektorzy szkó³
starali siê znale�æ �rodki na zap³acenie nauczycielom za takie dodatkowe zajêcia.

Wiele eksperymentów to bardzo widowiskowe dzia³ania, dlatego Kluby M³odego Odkrywcy
chêtnie i czêsto s¹ zapraszane na ró¿nego rodzaju festyny, festiwale, spotkania, przegl¹dy, warszta-
ty, etc. Dziêki temu m³odzie¿ mo¿e pochwaliæ siê przed szerokim audytorium nabytymi umiejêtno-
�ciami, a �rodowisko lokalne widzi, w jakim kierunku zmierza nowoczesna edukacja. Obserwuj¹cy
tego typu pokazy koledzy z innych klas nabieraj¹ wiêkszej �ochoty� do zajmowania siê fizyk¹, che-
mi¹, biologi¹ czy geografi¹ - przedmiotami, które uwa¿ane s¹ za  �bardzo straszne i trudne�.

Wiele klubów utrzymuje sta³e kontakty z grupami z s¹siednich (i nie tylko) szkó³, organizuj¹c co
jaki� czas spotkania, wspólne wyjazdy na warsztaty lub realizuj¹c wspólne projekty. Wiele grup orga-
nizuje w swoich szko³ach Szkolne Festiwale Nauki, na które zapraszaj¹ m³odzie¿ i opiekunów
z zaprzyja�nionych klubów. Bywa nawet, ¿e do peryferyjnego gimnazjum przyje¿d¿a ponad dziesiêæ
KMO! Dziêki takim przedsiêwziêciom m³odzi ludzie o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach
spotykaj¹ siê, wymieniaj¹ pogl¹dami, wspieraj¹ w obranych kierunkach kszta³cenia, przewarto�cio-
wuj¹ �wiat spraw wa¿nych dla nastolatków...

Ksi¹¿ka.
Podrêcznik, który trzymasz w rêkach, jest zbiorem 500 scenariuszy ciekawych zajêæ z fizyki,

astronomii, chemii, biologii, geografii, geologii, ekologii, regionalizmu i etnografii, ³atwych do przepro-
wadzenia w warunkach ka¿dej szko³y, przy ma³ym wk³adzie �rodków finansowych. Wszystkie propono-
wane pomys³y dydaktyczne zosta³y sprawdzone na poziomie gimnazjum, wiele z nich warto zastoso-
waæ w szko³ach ponadgimnazjalnych, czê�æ z eksperymentów wykonuj¹ moi uczniowie nawet w szkole
podstawowej, co �wiadczy o wielkiej potrzebie, albo wrêcz �g³odzie� eksperymentowania w�ród m³o-
dych ludzi. Jest to trzeci tom tego wydawnictwa, pierwszy ukaza³ siê w roku 2003 nak³adem K³odzkiego
Towarzytswa O�wiatowego i zawiera³ 232 eksperymenty, drugi ukaza³ siê w 2005 roku i zawiera³ kolej-
ne 232 eksperymenty. �Klub M³odego Odkrywcy 500� jest kompilacj¹ dwóch poprzednich tomów oraz
kilkudziesiêciu nowych ekperymentów, które dobrze sprawdza³y siê w ci¹gu ostatnich kilku lat,
a których opisy nie zmie�ci³y siê w poprzednich wydawnictwach.

Jestem nauczycielem z dwudziestoletnim sta¿em, pracowa³em w szko³ach ró¿nej wielko�ci,
szczebla i typu, zdajê wiêc sobie sprawê z ograniczonych mo¿liwo�ci materia³owych i finansowych
placówek o�wiatowych. Z tego w³a�nie powodu, zebrane w tej ksi¹¿eczce eksperymenty nie wyma-
gaj¹ skomlikowanych urz¹dzeñ, laboratoriów, chemikaliów, du¿ych nak³adów finansowych ani te¿
szczególnych predyspozycji lub umiejêtno�ci. Wystarczy trochê pasji, chêci, pomys³owo�ci oraz kon-
sekwencji w dzia³aniu, czego wszystkim nauczycielom biologii, geografii, chemii i fizyki oraz innych
przedmiotów gimnazjalnych ¿yczy...

Janusz Laska
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Równaæ Szanse

Cele programu
Podstawowy cel Programu �Równaæ Szanse� stanowi wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹cych wyrów-

nywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego dzieci i m³odzie¿y z terenów wiejskich
oraz miejscowo�ci do 20 tys. mieszkañców.

Poprzez wspieranie inicjatyw spo³ecznych Program �Równaæ Szanse� d¹¿y do:
· podniesienia jako�ci pracy z m³odymi lud�mi w szkole i w warunkach pozaszkolnych;
· integracji �rodowisk lokalnych wokó³ edukacji;
· podniesienia jako�ci edukacji;
· stworzenia sieci organizacji pozarz¹dowych wspó³pracuj¹cych z m³odzie¿¹;
· aktywizacji m³odych ludzi do dzia³añ na rzecz w³asnego �rodowiska lokalnego oraz rówie�ników.

W programie organizacje pozarz¹dowe, placówki o�wiatowe oraz niesformalizowane grupy m³odzie¿y
z ca³ej Polski otrzymuj¹ dotacje na realizacjê w³asnych projektów maj¹cych na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Dzia³ania s¹ prowadzone na terenie miejscowo�ci do 20 tys. mieszkañców.

Program �Równaæ Szanse� powsta³ w 2001 roku. Obecnie realizowana jest ju¿ pi¹ta jego edycja.
Projekty dotowane w ramach programu maj¹ szeroki zakres tematyczny, obejmuj¹ wszystkie dziedziny ak-

tywno�ci m³odzie¿y na p³aszczy�nie edukacyjnej, od poszerzania umiejêtno�ci zwi¹zanych z wyborem dalszej
�cie¿ki edukacyjnej po projekty kszta³tuj¹ce to¿samo�æ lokaln¹, pog³êbiaj¹ce wiedzê o potencjale w³asnego
regionu, czy inicjatywy kszta³tuj¹ce aktywne postawy obywatelskie.

Dziêki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie �Równaæ Szanse�, m³odzie¿ z ma³ych miejsco-
wo�ci ma mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajêciach rozwijaj¹cych zainteresowania, podnosz¹cych skuteczno�æ
uczenia siê i pomagaj¹cych w nabyciu umiejêtno�ci przydatnych w szkole i doros³ym ¿yciu. W realizowanych
projektach prowadzone s¹ dzia³ania zapoznaj¹ce m³odych ludzi z kultur¹ regionu, Polski i Europy. Organizowa-
ne s¹ wyjazdy do du¿ych miast � o�rodków kulturalnych i naukowych. Czêstokroæ s¹ to pierwsze wyjazdy
m³odzie¿y poza miejsce zamieszkania. Mo¿liwo�æ zetkniêcia siê z rówie�nikami z du¿ych miast u�wiadomi³a
m³odzie¿y z ma³ych o�rodków, ¿e nie s¹ od nich gorsi, maj¹ im co� do zaoferowania. Program przyczynia siê
tak¿e do popularyzowania m³odzie¿owych dzia³añ spo³ecznych. M³odzi ludzie s¹ przygotowywani do pracy na
rzecz swoich rówie�ników i �rodowisk lokalnych, prowadz¹ konkretne dzia³ania na ich rzecz (pomoc w nauce,
wolontariat, organizacja imprez �rodowiskowych itp.).

Niezmiernie wa¿ne s¹ równie¿ dzia³ania programowe adresowane do doros³ych � nauczycieli i rodziców.
Nauczyciele w ramach programu �Równaæ Szanse� uczestnicz¹ w szkoleniach podnosz¹cych ich kwalifikacje
wychowawcze i pedagogiczne: przygotowuj¹cych do prowadzenia zajêæ wed³ug metodyki sprawdzonych pro-
gramów, tworzenia w³asnych scenariuszy i materia³ów edukacyjnych, obejmuj¹ce zagadnienia zwi¹zane z ucze-
niem siê, motywowaniem uczniów do nauki i kontynuowania edukacji oraz podejmowania dzia³añ na rzecz
innych, pracy z klas¹, rozwi¹zywania konfliktów, wspó³pracy z rodzicami.

Przyznawane dotacje w ramach Programu maj¹ ogromny wp³yw na aktywizowanie szkó³ i lokalnych organi-
zacji pozarz¹dowych. Stymuluj¹ powstawanie koalicji lokalnych, skupionych wokó³ dzia³añ na rzecz wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Mo¿liwo�æ uczestniczenia w konkursie dotacyjnym stymuluje
kreatywno�æ i inicjatywê na szczeblach lokalnych, zachêca do podejmowania ró¿norakich dzia³añ na rzecz
m³odych ludzi i poszukiwania sojuszników w �rodowiskach lokalnych.

Szko³y i organizacje pozarz¹dowe realizuj¹ce projekty �Równaæ Szanse� podkre�laj¹ zmianê swojego statu-
su w �rodowisku lokalnym. Objê³y swoimi dzia³aniami nowe obszary i grupy odbiorców, pozyska³y nowych wspó³-
pracowników. W efekcie zaczê³y byæ postrzegane jako lokalny partner mog¹cy tworzyæ politykê edukacyjn¹ czy
wspieraæ grupy zawodowe zwi¹zane z edukacj¹.

60% projektów jest kontynuowanych, w ró¿nym zakresie, po zakoñczeniu dotacji. Organizacje poszukuj¹ �rod-
ków zewnêtrznych na prowadzenie dzia³añ lub prowadz¹ je w oparciu o pracê wolontariack¹ oraz sprzêt zakupiony
dziêki udzia³owi w Programie �Równaæ Szanse�. Wiele pomys³ów na dzia³ania, które zosta³y przeprowadzone po
zakoñczeniu Programu powsta³o w jego trakcie, np. wystawy, wspólne badania, wspó³praca pomiêdzy szko³ami
etc. Niezwykle istotne w tym wypadku jest stworzenie koalicji lokalnych w trakcie realizacji projektów.
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Podsumowuj¹c � w czasie czterech lat realizacji Programu �Równaæ Szanse� Polska Fundacja Dzieci
i M³odzie¿y otrzyma³a 3 124 wniosków o dotacjê. Przyznano 532 grantów na realizacjê projektów wyrównuj¹-
cych szanse edukacyjne dzieci i m³odzie¿y z ma³ych miejscowo�ci. Ogó³em przyznano 6 892 816 z³ dotacji.
Dla osób zaanga¿owanych w realizacjê projektów Programu �Równaæ Szanse� przeprowadzono 28 sesji
szkoleniowych. W sumie w programie uczestniczy³o oko³o 130 000 osób.

G³ówne efekty programu to przede wszystkim:
· aktywizacja �rodowiska lokalnego, integracja wokó³ dzia³añ na rzecz dzieci i m³odzie¿y - na bazie zrealizo-

wanych projektów powsta³o ponad 20 lokalnych organizacji pozarz¹dowych;
· podniesienie efektywno�ci pracy z m³odzie¿¹ w szkole i �rodowisku pozaszkolnym - dziêki uczestnictwu

w projektach m³odzie¿ ma mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajêciach wykraczaj¹cych poza standardow¹
ofertê edukacyjn¹ szko³y;

· aktywizacja m³odych ludzi do dzia³añ na rzecz rówie�ników i w³asnej spo³eczno�ci � m³odzie¿ anga¿uje
siê w realizacjê dzia³añ projektów. Projekty stymuluj¹ m³odzie¿ do podejmowania samodzielnych inicjatyw;

· twórcze zagospodarowanie czasu wolnego � stworzenie atrakcyjnej oferty spêdzania wolnego czasu dla
dzieci i m³odzie¿y.

STRUKTURA PROGRAMU RÓWNAÆ SZANSE

Dotacje
  W ramach programu RS równolegle prowadzonych jest kilka konkursowych �cie¿ek. Ich liczba oraz cha-

rakter zmienia³y siê w kolejnych edycjach. W dotychczasowych edycjach RS, realizowane by³y nastêpuj¹ce
�cie¿ki konkursowe:

· Ogólnopolski Konkurs Grantowy
· Regionalny Konkurs Grantowy

Trzecia � zamkniêta � �cie¿ka dotacyjna to:
· Projekty Modelowe
�cie¿ki ró¿ni¹ siê wielko�ci¹ przyznawanych dotacji i formalnymi wymaganiami stawianymi wnioskodaw-

com. Dotowane s¹ tylko projekty przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 13 do 19 lat z miejscowo�ci
do 20 tysiêcy mieszkañców.

                
Ogólnopolski Konkurs Grantowy jest organizowany od pocz¹tku programu RS. Wcze�niej by³ realizowa-

ny pod nazw¹ Ma³e Granty. Mog¹ w nim startowaæ szko³y, organizacje pozarz¹dowe i placówki pozaszkolne
(gminne domy kultury i biblioteki). Maksymalna dotacja w ramach tego konkursu wynosi 20000 z³otych. Tego-
roczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Regionalnego wesz³a ju¿ w fazê realizacji dotowanych projektów. 
Listê organizacji i instytucji, które uzyska³y dotacjê, og³oszono w maju ubieg³ego roku.

Regionalny Konkurs Grantowy. Przy organizacji tej �cie¿ki dotacyjnej PFDiM wspó³pracuje z czterema part-
nerami regionalnymi � pozarz¹dowymi organizacjami z Olsztyna, S³upska (Poznania), K³odzka, Lublina i Ba³towa.
Grantobiorcami w tym konkursie obok szkó³, organizacji pozarz¹dowych i placówek pozaszkolnych mog¹ byæ
równie¿ grupy nieformalne. Maksymalna kwota dotacji wynosi 7000 z³otych. Potencjalnym odbiorc¹ dotacji
w ramach tej �cie¿ki s¹ organizacje mniej do�wiadczone i szukaj¹ce funduszy na swoje pierwsze projekty.

Projekty Modelowe to �cie¿ka konkursowa przeznaczona dla najbardziej do�wiadczonych grantobiorców.
Spo�ród wszystkich zrealizowanych w ubieg³ym roku projektów Komisja Ekspertów wybiera najlepsze,
które uzyskuj¹ fundusze na rozwiniêcie swoich projektów oraz na przeniesienie swoich dzia³añ w inne miejsca
w Polsce, upowszechnienie do�wiadczeñ i wypracowanych przez siebie metod.

Sieæ liderów
Od 2004 roku w ramach programu RS dzia³a Sieæ Liderów � pomy�lana jako platforma wymiany do�wiad-

czeñ miêdzy osobami, które prowadz¹ lub prowadzi³y projekty dotowane z RS. Wspólne spotkania oraz udzia³
w tworzeniu internetowej strony programu pozwalaj¹ kooordynatorom projektów pochwaliæ siê swoimi sukcesa-
mi, poznaæ inne realizowane projekty i ich autorów oraz nawi¹zaæ wspó³pracê miêdzy organizacjami.
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Laboratoria
Liderzy Program �Równaæ Szanse� skupili siê w trzech laboratoriach badawczych:
� Laboratorium Przestrzeni Dziedzictwa Kulturowego (koordynator Ryszard Michalski),
� Laboratorium Przestrzeni Matematyczno-Przyrodniczo-Technicznej (koordynator Janusz Laska),
� Laboratorium Przestrzeni Spo³ecznego Komunikowania (koordynator Danuta Daszkiewicz).
Celem laboratoriów jest zebranie do�wiadczeñ, testowanie rozwi¹zañ, wymiana pogl¹dów i ostateczne

stworzenie opracowania, zawieraj¹cego wskazówki i dobre rady dotycz¹ce tego, jak efektywnie realizowaæ
projekt w okre�lonym obszarze tematycznym.

Akademia Programu Równaæ Szanse
Akademia Programu RS jest instytucj¹ powo³an¹ w celu wspierania osób realizuj¹cych projekty dotowane

z RS. Do zadañ Akademii nale¿y tak¿e budowanie wizji dalszego rozwoju i promowanie programu RS oraz
replikacja najlepszych pomys³ów w nowe miejsca. Administrator Akademii zosta³ wy³oniony w drodze konkursu.
Od 2005 roku jest nim Stowarzyszenie �Doro�li Dzieciom� z Sêpólna Krajeñskiego.

Regionalne Forum Edukacyjne
Regionalne Forum Edukacyjne to organizowane przez regionalnych partnerów PFDiM spotkania dla wszyst-

kich organizacji, instytucji i osób, anga¿uj¹cych siê w podnoszenie edukacyjnych szans dzieci i m³odzie¿y
z ma³ych miejscowo�ci. W ramach ka¿dego Forum odbywaj¹ siê warsztaty, dyskusje i prezentacje najlepszych
projektów RS. Ich celem jest promowanie programu i upowszechnianie idei wyrównywania szans edukacyjnych.
Co roku organizowane s¹ cztery edycje Regionalnych Forum Edukacyjnych.

Szkolenia
Integralnym elementem programu RS s¹ szkolenia. W ci¹gu roku szkolimy setki osób � tych, którzy otrzyma-

li dotacjê i tych, którzy z ró¿nych powodów dotacji nie otrzymali. Nasze szkolenia prowadz¹ specjali�ci od kon-
struowania wniosków oraz realizacji i rozliczenia projektów. Szkolenia s¹ organizowane nie tylko w Warszawie �
równie¿ w wielu innych miejscach w ca³ej Polsce.

Mapa dotacji
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Centra Aktywno�ci Gimnazjalisty

O programie

Centrum Aktywno�ci Gimnazjalisty to  projekt modelowy  na wyrównywanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y z ma³ych wsi i miast realizowany  od 2001 roku przez Stowarzyszenie Doro�li - Dzieciom
w Sêpólnie Krajeñskim, upowszechniany w ramach Akademii Programu Równaæ Szanse. Projekt
dzia³a w kilkudziesiêciu �rodowiskach w ca³ej Polsce. Ma opracowan¹ metodologiê dzia³añ. Rozwija
umiejêtno�ci u m³odych ludzi, których �rodowisko ma³omiasteczkowe i wiejskie nie stymuluje w do-
stateczny sposób, np. twórcze, elastyczne my�lenie, umiejêtno�ci wyst¹pieñ publicznych, planowa-
nia wspólnych przedsiêwziêæ, komunikacji i pracy w zespole. M³odzi ludzie spotykaj¹ siê po lekcjach
i realizuj¹ w³asne projekty i przedsiêwziêcia. Dzia³ania  w programie integruj¹ równie¿ �rodowisko
lokalne wokó³ spraw m³odzie¿y, daj¹ ciekaw¹ propozycjê na dzia³ania pozalekcyjne z m³odzie¿¹
w szko³ach, bibliotekach, domach kultury, �wietlicach wiejskich.

Dla kogo?

CAG adresowany jest do:
� m³odzie¿y gimnazjalnej, która lubi podejmowaæ wyzwania, chce poznawaæ otaczaj¹cy �wiat,
   ma energiê do dzia³ania i zagospodarowania,
� osób, które pracuj¹ z m³odzie¿¹, poszukuj¹ nowych pomys³ów, s¹ otwarte na  potrzeby m³odych
  ludzi i gotowe do dzia³ania,
� samorz¹dów lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, o�rodków kultury i nauki, które poszukuj¹

sprawdzonych, modelowych koncepcji na dzia³ania z m³odzie¿¹.

Dlaczego CAG?

Bo pokazuje, ¿e �wiat jest ciekawy
Bo daje pewno�æ siebie
Bo uczy pokonywania trudno�ci
Bo uczy i bawi jednocze�nie
Bo motywuje do aktywno�ci
Bo daje mo¿liwo�æ bycia w grupie
Uczy patrzenia elastycznego na �wiat
Rozwija twórcze my�lenie
Uczy prezentacji siebie i swoich przedsiêwziêæ
Uczy wspólnego dzia³ania i planowania
Rozwija umiejêtno�ci techniczno�medialne

C - ciekawe pomys³y i cudowne rozwi¹zania

A - ambitne tematy i aktywny udzia³

G - gigantyczne mo¿liwo�ci i grupowe wspó³dzia³anie

http://www.g1.powiat.sejny.pl/CAG_2007/cag_program.htm



Klub M³odego Odkrywcy 500 11

Z£OTY PIASEK

Od kilkanastu lat Stowarzyszenie �Tratwa� pracuje  z m³odymi lud�mi ze �rodowisk, które zwykle okre�la siê jako
zmarginalizowane � te o mniejszych szansach. Idea �Z³otego Piasku� wynikne³a z dwóch zasadniczych obserwacji:

    A) M³odzi ludzie z ma³ych miejscowo�ci bardzo czêsto  z góry zak³adaj¹, ¿e szko³a i dostêpne  w otaczaj¹-
cym ich �rodowisku mo¿liwo�ci  edukacji nie s¹ w stanie wesprzeæ ich w procesie osi¹gania samodzielno-
�ci.�wiat, jaki widz¹ wokó³ siebie, wydaje siê nieprzyjazny, nudny i jednowymiarowy Jest to istotny czynnik
wp³ywaj¹cy na zanik aspiracji, bierno�æ, wycofanie , wzrost postaw i zachowañ aspo³ecznych. Przede wszyst-
kim za� na os³abienie motywacji do poznawania.

    B)  Szczególnym problemem wspó³czesno�ci  jest brak ¿ywej wymiany i bezpo�rednich kontaktów m³o-
dzie¿y z doros³ymi .   M³odzi ludzie najczê�ciej traktuj¹ przesz³o�æ i do�wiadczenia doros³ych jednowymiarowo,
s¹ wobec nich obojêtni lub wy³¹cznie krytyczni, nie potrafi¹ ró¿nicowaæ, a wiêc w konsekwencji  korzystaæ
z bardzo wa¿nych zasobów i do�wiadczeñ przesz³o�ci. Ten brak dialogu  czêsto skazuje konieczne dla m³odych
ludzi  poszukiwanie to¿samo�ci  na �lep¹ ekstremalizacjê i spo³eczn¹ samotno�æ. S³owem  nie potrafi¹ wi¹zaæ
przekazywanej im wiedzy z tym, co dzisiejsze, osobiste, konkretne i praktyczne.

Dlatego dzia³ania projektu d¹¿¹ do tego, by  m³odzi ludzie nauczyli siê   pytaæ, odkrywaæ, rozumieæ
i wykorzystywaæ  pamiêæ, do�wiadczenie i wiedzê, która bardzo czêsto jest bardzo blisko nich.
�Z³oty Piasek� to odbudowywanie przerwanego dialogu m³odych i starszych.

 Program  z³o¿ony jest z trzech faz:
HISTORIE STAREGO DOMU
M³odzi uczestnicy, rozmawiaj¹c z krewnymi, s¹siadami, szukaj¹ nie tyle wiedzy o indywidualnych biogra-

fiach, czy  zdarzeniach  historycznych, ale takich okruchów pamiêci, które  dla nich  samych s¹ niezwyk³e,
tajemnicze i  fascynuj¹ce, a tak¿e wi¹¿¹ce siê z ich dzisiejszym do�wiadczaniem ¿ycia . W trakcie spotkañ
z animatorami projektu analizuj¹ zgromadzone informacje, poszukuj¹ osobistych, istotnych pytañ bêd¹cych
podstaw¹  do  kontynuowania rozpoczêtego dialogu.

KSIÊGI
Uczestnicy dokonuj¹ wyboru, najwa¿niejszych z ich punktu widzenia, historii i opowie�ci. Jakby z pojedyn-

czych, osobnych ziaren �z³otego piasku� uk³adali w³asn¹ opowie�æ. W trakcie warsztatów z artystami plastykami
przygotowuj¹ �opowiadaki�, cykle obrazów � kola¿y, bêd¹cych  mnemotechnicznymi zapisami poszczególnych
historii, skomponowanych ju¿ w spójn¹ ca³o�æ.  Te �Ksiêgi� s¹  jakby �scenariuszem - przewodnikiem�.

BRACTWO KSI¥G WÊDROWNYCH
W ostatniej fazie projektu odbywaj¹ siê publiczne mini-spektakle m³odych �opowiadaczy� � najpierw w  lokal-

nych �rodowiskach dla osób, od których opowie�ci zosta³y zebrane. Nastêpnie �Ksiêgi� wêdruj¹ na spotkanie
innych miejsc i ludzi .

S¹dzimy, ¿e program by³ efektywny z nastêpuj¹ch powodów:
1. Niezwykle wa¿ne by³o stworzenie nowego kontekstu funkcjonowania szko³y i jej uczniów przez rozwój i zmianê
jako�ci i tre�ci kontaktów z innymi  - tak¿e pomiêdzy nauczycielami i uczniami. Tym co dzia³a³o, powodowa³o
wzrost aktywno�ci i ciekawo�ci �wiata, by³o przerwanie przez dzia³ania projektu poczucia izolacji- syndromu �spo-
³ecznego uwiêzienia�. Mo¿na zaryzykowac twierdzenie, ¿e najistotniejsze efekty zosta³y uzyskane przez swoiste
�uspo³ecznienie� , zwiêkszenie mobilno�ci uczestników projektu i rozszerzenie ich kontaktów spo³ecznych.
2. Zmiana stosunku uczniów do programów nauczania i wiedzy w ogólno�ci � nastêpowa³a  przez identyfikowa-
nie w trakcie prac warsztatowych  �potrzeb orientacyjnych� ( termin Kazimierza Obuchowskiego). Nasza rola
polega³a na zachêcaniu naszych m³odych partnerów do podejmowania takiego  procesu uczenia siê, w którym
osobiste pytania rzeczywi�cie poprzedzaj¹ odpowiedzi, a poszukiwane tre�ci maj¹ znaczenie nie tylko ze wzgle-
du na przysz³¹ rolê spo³eczn¹.
3. Uczestnicy odkrywali, ¿e ich najbli¿sze otoczenie � spo³eczne i kulturowe, jest niezwykle bogatym �ucz¹cym
�rodowiskiem�, ¿e szko³a jest jedynie jednym z mo¿liwych �róde³ wiedzy i do�wiadczenia. W tej sferze m³odzi
spotykali na nowo � babcie, rodziców, swoich rówie�ników i innych doros³ych, staj¹c siê ich partnerami.

Kontakt:  www.tratwa.pl
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Prowinacja Nieprowincjonalna

Prowincja to nie miejsce na �wiecie!
Prowincja to sposób patrzenia:
- na siebie,
- na swoje potrzeby i mo¿liwo�ci,
- na swoje otoczenie i jego warto�ci.

Takie w³a�nie jest motto projektu Prowincja Nieprowincjonalna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów
Praktyków O / Tarnów  powsta³ego z inspiracji programu Równaæ Szanse  Polsko � Amerykañskiej Fundacji
Wolno�ci, administrowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.  Piêæ edycji tego projektu, w ró¿norod-
nych �rodowiskach ma³opolski zakoñczy³o siê sukcesem m³odych ludzi, do których nasz projekt by³ adresowa-
ny. Fundacja zaliczy³a nasz projekt do grupy projektów modelowych, a to zmobilizowa³o nas, by zebraæ wszel-
kie dobre do�wiadczenia i opracowaæ przewodnik dla innych podmiotów (organizacji i instytucji) do wdra¿ania
w nowych miejscach w kraju projektu Prownincja Nieprowincjonalna.

Opracowuj¹c za³o¿enia projektu coraz wyra�niej rysowa³ siê nam obraz niepewno�ci m³odych ludzi ze wsi
i ma³ych miasteczek wynikaj¹cy z poczucia w³asnego niedowarto�ciowania, jak i równie¿ z fa³szywego przeko-
nania o niskiej warto�ci �rodowisk, z których wyro�li.  Przy tak niskim postrzeganiu siebie i swojego  �rodowiska
oraz przecenianiu tego, co odleg³e i nieznane, skutek by³ taki, ¿e gdy chcieli �wyruszyæ w �wiat�, by zdobywaæ
wiedzê, to wszystkie drogi by³y �pod górê�.

...a przecie¿...
Ka¿de miejsce na �wiecie ma sw¹ niebywa³¹ warto�æ. Potwierdza to historia. Bo zanim powsta³y miasta,

najpierw by³y wsie i osady. To wie� stworzy³a miasto. Ka¿de miejsce na �wiecie ma swoje niepowtarzalne piêk-
no, mo¿e zachwycaæ i motywowaæ do rozwoju. Ka¿de miejsce pe³ne jest skarbów, diamentów i tysiêcy innych
warto�ci�

... m³odzi ludzie ze wsi czuj¹ siê gorsi i biedniejsi, tymczasem...
Byæ bogatym to znaczy wiedzieæ, ¿e we mnie i wokó³ mnie s¹ warto�ci, to znaczy chcieæ ich szukaæ i nauczyæ

siê je dostrzegaæ. Potem te warto�ci trzeba oszlifowaæ i nale¿ycie oprawiæ. Tak w³a�nie z niepozornego �kamy-
ka� - kawa³ka wêgla �  powstaje brylant!

G³ównym celem projektu Prowincja Nieprowincjonalna jest zmiana sposobu patrzenia na siebie przez
m³odych ludzi ze wsi i miasteczek, by ka¿dy u�wiadomi³ sobie: Ja mogê i potrafiê.

Drugim celem jest, by ci m³odzi ludzie odkryli w³asne potrzeby rozwoju: Ja potrzebujê wiedzy i umiejêtno-
�ci � mogê i potrafiê je zdobyæ.

Cel trzeci � to, by m³ody cz³owiek odkry³ to ogromne bogactwo, które tkwi w znanym mu od dzieciñstwa
najbli¿szym i dalszym otoczeniu, które ukryte jest pod warstw¹  szarej codzienno�ci, by odkry³ i poczu³  dumê
i si³ê, ¿e: Jestem st¹d i tu s¹ moje korzenie, to mój fundament, tu jestem silny i mogê siê rozwijaæ.

Zaciekawionych, zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej publikacji, znajdziecie tam pañstwo
podstawowe informacje: o celach i strukturze projektu, jak siê przygotowaæ i krok po kroku - jak zrealizowaæ,
 a potem domkn¹æ projekt. Znajdziecie równie¿ kilkana�cie � s¹dzimy, ¿e cennych -uwag na temat pracy
z m³odzie¿¹.

Publikacja Prowincja Nieprowincjonalna � Fabryka  Pomys³ów w wersji elektronicznej jest dostêpna na
witrynie równaæ szanse - http://www.akademia.rownacszanse.pl/  w zak³adce biblioteka.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków O / Tarnów udostêpnia równie¿ wersjê papierow¹,
gwarantujemy organizacjom zainteresowanym replikacj¹ tego projektu pomoc i wsparcie.

Adres do korespondencji:   PSPP O/ Tarnów,  33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 25
Kontakt elektroniczny:   ppstach@voltronik.pl;  blackdragon@op.pl;   tel.: 0 604 48 57  16
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Radio SMS

Tytu³ projektu: Radio SMS
Realizator: STOWARZYSZENIE  M£ODZIE¯Y SEJNEÑSKIEJ BOREK

Ulica: ADAMA MICKIEWICZA 36
miejscowo�æ:  16-500 SEJNY
powiat: SEJNY
województwo: PODLASKIE
e-mail sejnygim@poczta.onet.pl
telefon/fax (087) 5162069
www.smsborek.ir.pl
www.g1.powiat.sejny.pl

Cele:
G³ównym celem projektu jest rozpowszechnianie idei  internetowego radia m³odzie¿owego jako nowoczesnej
platformy s³u¿¹cej wyrównywaniu szans edukacyjnych m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast.

Rezultaty:
-  Aktywizacja m³odych ludzi do dzia³añ na rzecz rówie�ników, w³asnej spo³eczno�ci; liderzy m³odzie¿owych grup
prowadzili samodzielnie wiêkszo�æ zajêæ integracyjnych, warsztatowych oraz wiêkszo�æ gier, koncertów
i zabaw.
- Twórcze korzystanie z czasu wolnego przez m³odych ludzi. M³odzie¿ z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczy³a
w zajêciach warsztatowych i studyjnych.
- Stymulacja mobilno�ci m³odzie¿y (kontakty z zaprzyja�nionymi instytucjami, organizacjami, spotkania z cieka-
wymi lud�mi, wyjazdy do miast, interesuj¹cych miejsc).
- Zawi¹zanie nowych kontaktów z m³odzie¿¹ z ró¿nych regionów.
- Prowadzenie audycji internetowych na ¿ywo w radiu internetowym.
- Prowadzenie przez m³odzie¿ strony internetowej radia (www.smsborek.ir.pl), przygotowanie prezentacji o pro-
jekcie, nagranie  filmu o dzia³alno�ci radia oraz wydanie p³yty CD audio o projekcie.
- Napisanie i wydanie przewodnika �Radio SMS�, który ukaza³ siê we wrze�niu 2007 r.

Zdaniem m³odych radiowców Projekt Radio SMS �umo¿liwia integracjê, uczy samodzielno�ci oraz
wspó³pracy z innymi�.
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Gminne Centrum
Wspierania Inicjatyw M³odzie¿owych

Projekt �Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw M³odzie¿owych � SATELITY� to projekt modelowy
Programu �Równaæ Szanse� Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci, realizowany od 2004 roku przez Gminny
O�rodek Kultury w Dywitach (województwo warmiñsko-mazurskie).

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej poprzez  wielostopniowe
przygotowanie jej do podejmowania samodzielnych dzia³añ na rzecz rówie�ników  i spo³eczno�ci lokalnej.Owocem
tej pracy s¹: integracja i aktywizacja m³odych ludzi.

W wyniku realizacji projektu wypracowane zosta³y konkretne metody pracy (metoda Satelit)
i
specyficzne dzia³ania (poligon do�wiadczeñ), dziêki którym powsta³y mocne podwaliny do
usamodzielnienia siê m³odzie¿y, wzbogacenia jej wiedzy i umiejêtno�ci.

W projekcie motorem sprawczym s¹ m³odzi. Na bazie ich potrzeb powsta³ pierwszy w gminie
Dywity �bastion m³odych�, tytu³owe Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw M³odzie¿owych. Trzyletni zwi¹zek
z projektem zaowocowa³ publikacj¹. Znajduje siê w niej opis planów, celów, bitew, zwyciêstw, do�wiadczeñ
i pora¿ek, z których zawsze wyp³ywa cenna nauka.

Mottem  trzyletniej przygody z projektem by³o zbudowanie i uruchomienie systemu wsparcia
m³odych mieszkañców gminy poprzez zaanga¿owanie do wspó³pracy przedstawicieli samorz¹du lokalnego,
organizacji pozarz¹dowych, rodziców, nauczycieli, so³tysów i wolontariuszy. Nastêpnie m³odzi przeszli przez
szereg dzia³añ z zakresu teatru, plastyki, wiedzy o Europie, multimediów - maj¹cych na celu pobudzenie ich
wolno�ci twórczej. Zdobyte umiejêtno�ci pomog³y niektórym uczestnikom wej�æ w now¹ rolê, rolê lidera i przej�æ
do etapu tworzenia w³asnych dzia³añ, pisania autorskich projektów.

Wypadkow¹ tych trzech faz by³ finalny etap projektu, czyli uruchomienie tzw. �SATELIT� � terenowych
ognisk aktywno�ci m³odych oraz przeniesienie �rodka ciê¿ko�ci dzia³añ z miejsca zwanego �o�rodkiem kultury�
do miejsc najbli¿szych samym uczestnikom projektu: wiejskich �wietlic, biblioteki, klasy szkolnej.

Kto mo¿e realizowaæ projekt?
Do�wiadczenie w pracy projektem �Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw M³odzie¿owych � SATELITY�

pozwala nam bezpiecznie zachêcaæ do jego adaptacji inne wiejskie o�rodki kultury. Nie ma jednak przeszkód,
by realizowa³o go stowarzyszenie, szko³a, �wietlica wiejska, musz¹ jednak zwróciæ uwagê na kilka elementów.

Kontakt: Aneta Fabisiak-Hill
Gminny O�rodek Kultury w Dywitach
ul.Olsztyñska 28
11-001 Dywity
(89)5120123
Gokdywity@wp.pl
www.dywity.gmina.pl
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego rakieta polecia³a? Wyja�nij, jakie zjawiska tutaj zachodz¹.

1. Rakieta

Materia³y:
saszetka (1 torebeczka) herbaty Lipton lub innej tego typu
zapa³ki
talerzyk na odpadki

Przebieg:
Osoba prezentuj¹ca rozk³ada na stole saszetkê z herbat¹ i rozpoczyna swoj¹ opowie�æ:
W pewnym pañstwie grupa zdemoralizowanych ¿o³nierzy pilnowa³a rakiety. Pewnego dnia do

dowódcy oddzia³u zg³osi³ siê tajemniczy cz³owiek i zaproponowa³ mu sprzeda¿ czê�ci sterowniczych
rakiety, której pilnowali. Dowódca - jako ¿e by³ przekupny - sprzeda³ tê czê�æ za kilkana�cie tysiêcy
dolarów (prowadz¹cy powinien oderwaæ kartonik z logo Liptona od sznurka i wrzuciæ go do talerzyka).
G³ówny specjalista od balistyki ostrzega³ dowódcê, ¿e bez czê�ci steruj¹cych rakieta nie poleci. �Poleci,
poleci� - odpar³ kapitan i tym sposobem uci¹³ dyskusjê. Po kilku tygodniach ponownie zjawi³ siê
tajemniczy cz³owiek i zaproponowa³ zdemoralizowanemu dowódcy sprzeda¿ okablowania z rakiety.
Ten lubi³ pieni¹dze, wiêc okablowanie zosta³o zdemontowane i sprzedane (prowadz¹cy powinien
oderwaæ sznurek od saszetki i wrzuciæ go do talerzyka). G³ówny elektryk czym prêdzej zameldowa³
siê u dowódcy ostrzegaj¹c go, ¿e bez okablowania rakieta nie poleci. �Poleci, poleci� - odpar³ kapitan
i tym sposobem uci¹³ dyskusjê. Po kilku tygodniach ponownie zjawi³ siê tajemniczy kontrahent, tym
razem pragn¹³ nabyæ pok³adowy komputer. I tym razem przekupny dowódca zdemontowa³ komputer
i sprzeda³ (prowadz¹cy powinien oderwaæ z saszetki metalow¹ zszywkê i wrzuciæ j¹ do talerzyka).
G³ówny informatyk ostrzeg³ dowódcê, ¿e bez komputera ¿adne urz¹dzenie nie bêdzie dzia³a³o
i rakieta nie poleci. �Poleci, poleci� - odpar³ kapitan i tym sposobem uci¹³ dyskusjê. Po kilku tygodniach
ponownie zjawi³ siê tajemniczy go�æ i odkupi³ paliwo z rakiety (prowadz¹cy powinien wysypaæ zawarto�æ
saszetki do talerzyka). Tym razem zjawili siê u dowódcy wszyscy jego ludzie przera¿eni, ¿e rakieta
bez paliwa nie poleci. �Poleci, poleci� - odpar³ kapitan i tym sposobem uci¹³ dyskusjê.

Przyszed³ czas startu rakiety. Wyprowadzono j¹ na stanowisko (nale¿y saszetkê wyprostowaæ
w papierow¹ rurkê i postawiæ pionowo na stole). Odpalono rakietê (nale¿y podpaliæ saszetkê zapa³k¹
od góry) i rozpoczêto odliczanie. �Dziesiêæ, dziewiêæ, osiem, siedem, sze�æ, piêæ, cztery, trzy, dwa,
jeden, zero, start!�. Saszetka unosi siê i leci do góry!
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y prêdko�æ spadania?
Jakie si³y dzia³aj¹ na ryzê papieru, kartkê papieru, kulkê papierow¹?
Jakie by³y tory spadania ryzy, kartki i kulki papieru? Dlaczego w³a�nie takie?

2. Papierowe problemy

Materia³y:
dwie kartki papieru kserograficznego formatu A-4
ryza papieru kserograficznego (w dobrze zaklejonym opakowaniu)

Przebieg:
Rozk³adamy obok siebie na stole: ryzê papieru, jedn¹ ca³¹ kartkê papieru oraz kulkê papierow¹

wykonan¹ ze zmiêtej kartki papieru.
Wspólnie zastanawiamy siê:
1. Ile razy masa ryzy papieru jest wiêksza od masy kartki papieru? od kulki papierowej?
2. Czy masy kartki papieru i kulki papierowej ró¿ni¹ siê od siebie?

Nastêpnie jedna osoba bierze w lew¹ rêkê kartkê papieru, w praw¹ rêkê ryzê papieru, podnosi je
na oko³o 1,5 metra nad ziemi¹ na jednakow¹ wysoko�æ i jednocze�nie wypuszcza z r¹k. Próbê
mo¿na powtórzyæ kilka razy, by wszyscy dobrze siê przyjrzeli efektom.

Co zaobserwowano?

Nastêpnie jedna osoba bierze w lew¹ rêkê kartkê papieru, w praw¹ kulkê papierow¹, podnosi je
na oko³o 1,5 metra nad ziemi¹ na jednakow¹ wysoko�æ i jednocze�nie wypuszcza z r¹k. Próbê
mo¿na powtórzyæ kilka razy, by wszyscy dobrze siê przyjrzeli efektom.

Co zaobserwowano?

Nastêpnie jedna osoba bierze w lew¹ rêkê kulkê papierow¹, w praw¹ ryzê papieru, podnosi je na
oko³o 1,5 metra nad ziemi¹ na jednakow¹ wysoko�æ i jednocze�nie wypuszcza z r¹k. Próbê mo¿na
powtórzyæ kilka razy, by wszyscy dobrze siê przyjrzeli efektom.

Co zaobserwowano?
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y sposób latania samolocików?
Dlaczego niektóre lec¹ dalej, inne nie?

3. Zawody papierowych samolotów

Materia³y:
kilkadziesi¹t kartek papieru kserograficznego formatu A-4
stabilny, szeroki stó³ i krzes³o
jaka� nagroda (np. kilogram owoców lub specjalny dyplom)

Przebieg:
Prowadz¹cy wykonuje z jednej kartki papieru kserograficznego samolocik i wypuszcza go. Og³asza

konkurs na model samolotu papierowego, który najdalej poleci. Ka¿dy uczestnik dostaje 2 lub 3
kartki papieru kserograficznego, aby móc wykonaæ próbne modele. Na skrzyd³ach i kad³ubie samolociku
zawodnicy mog¹ narysowaæ flamastrem swoje logo, aby ³atwiej je by³o od siebie odró¿niæ. Po próbnych
lotach nastêpuj¹ zawody. Mo¿na je przeprowadziæ w sali gimnastycznej lub na d³ugim korytarzu
szkolnym, wa¿ne jest, by w pomieszczeniu by³o jak najmniej mebli i by by³o ono d³ugie. Na jednym
koñcu sali ustawiamy stó³ i krzes³o. Uczestnicy zawodów kolejno wchodz¹ na stó³
i wypuszczaj¹ samolociki. Nie zbieramy ich z pod³ogi, a¿ wszystkie wyl¹duj¹. Zwyciêzca dostaje
symboliczn¹ nagrodê.

Kilka samolotów, które dolecia³y najdalej, ustawiamy na stoliku i przygl¹damy siê ich budowie,
zastanawiaj¹c siê, co takiego jest w ich konstrukcji, ¿e lec¹ tak daleko?
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y tempo opadania spadochronów? Dlaczego niektóre lec¹ d³u¿ej, inne nie?

4. Spadochrony

Materia³y:
cienkie worki na �mieci lub torebki foliowe (po 3 na grupê oraz dodatkowo tyle, ilu
uczestników)
dratwa, no¿yczki, linijki
nakrêtki (np. rozmiar 10-12) do �rub (po 5 na grupê oraz dodatkowo tyle, ilu uczestników
lub wiêcej)
nagrody dla najlepszych w konkursie (np. owoce lub dyplomy)

Przebieg:
Bêdziemy wykonywaæ spadochrony.
Z torebek foliowych wycinamy dwa kwadraty o boku 30 cm i jeden kwadrat wiêkszy (np. 50 cm).

Ucinamy 12 kawa³ków dratwy o d³ugo�ci 50 cm ka¿dy. Do ka¿dego rogu foliowego kwadratu
przywi¹zujemy jeden kawa³ek dratwy. Wolne koñce dratwy zwi¹zujemy razem. W ten sposób
otrzymali�my trzy spadochrony: dwa o czaszy 30-centymetrowej i jeden wiêkszy. Na wolnych koñcach
dratwy przywi¹zujemy jako obci¹¿enie nakrêtki do �rub, wg nastêpuj¹cego schematu:

- do jednego ma³ego spadochronu jedn¹ nakrêtkê,
- do drugiego ma³ego spadochronu dwie nakrêtki,
- do du¿ego spadochronu dwie nakrêtki.
Z jakiego� wysokiego miejsca (np. z okna) jednocze�nie wyrzucamy spadochrony i mierzymy

czas ich opadania. Wa¿ne jest, by nie by³o mocnego wiatru, nie pada³ deszcz oraz by miejsce startu
by³o sta³e. Powtarzamy próbê kilka razy, zapisuj¹c czasy w przygotowanej tabeli.

Po dyskusji og³aszamy konkurs na spadochron, który utrzyma siê w powietrzu najd³u¿ej. Wszyscy
uczestnicy dostaj¹ identyczne worki, dratwê i nakrêtki na �ruby. Konkurs rozgrywany jest po wykonaniu
spadochronów przez wszystkich uczestników, przy zachowaniu podobnych warunków startowych.
Najlepsi dostaj¹ nagrody.
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y sposób latania latawców?
Dlaczego niektóre wznosz¹ siê szybciej?

5. Zawody latawców

Materia³y na jeden latawiec:
listewki o przekroju co najmniej 5 x 5 mm, odcinki: 80 cm, 90 cm
dratwa, no¿yczki, linijki
klej polimerowy, pisaki do folii
folia (mo¿e byæ kolorowa), elastyczna ta�ma samoprzylepna

Przebieg:
� W grupach przygotujemy latawce wg schematu:
� Listewki zwi¹zujemy na krzy¿, oplataj¹c dratw¹.
� Po³¹czenie mo¿na wzmocniæ klejem polimerowym.
� Krzy¿ k³adziemy na folii i wycinamy kontur
  pozostawiaj¹c zak³adki na zawiniêcie.
� W miejscu skrzy¿owania listewek w folii wycinamy otwór.
� Wyginamy listewki tak, by d³u¿sza przesz³a przez otwór
 w folii, a krótsza pozosta³a po przeciwnej stronie folii.
� Przyklejamy foliê ta�m¹ samoprzylepn¹ do listewek.
Uwaga! Mo¿na zagi¹æ z folii kieszonki na listewki.
� Uzdê wykonujemy z dratwy.
� Przywi¹zujemy dratwê na czterech koñcach listewek.
� Uzda powinna byæ tak d³uga, by dratwa krzy¿owa³a siê
 oko³o 20 cm od powierzchni folii i 20 cm w dó³
 od po³¹czenia listewek (patrz rysunek obok).
Z kawa³ków folii i sznurka wykonujemy ogon latawca i przymocowujemy go do koñca znajduj¹cego

siê najdalej od po³¹czenia listewek. Do uzdy przymocowujemy d³ug¹ dratwê. Próbujemy, czy latawiec
jest dobrze wywa¿ony. Je¿eli nie - przesuwamy uzdê lub zmieniamy obci¹¿enie ogona.

Po sprawdzeniu, ¿e latawce dobrze fruwaj¹, malujemy je pisakami we wzory, które lubimy.
Gdy wszyscy maj¹ gotowe latawce, przeprowadzamy próby latawcowe w dwóch kategoriach:
1 - najwy¿ej lataj¹cego latawca (okre�lenie wysoko�ci nastêpuje po 30 minutach od startu).
2 - najszybciej wznosz¹cego siê na wysoko�æ 10 metrów latawca (liczy siê czas).
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿¹ wznoszenie siê i lot balonów? Dlaczego niektóre lec¹ d³ugo, a inne wcale?

6. Balony na ciep³e powietrze

Materia³y:
cienka bibu³ka papierowa (min. 20 arkuszy A-2 na grupê)
stare gazety na wykonanie szablonów czê�ci balonu
no¿yczki, linijki
kleje ro�linne w sztyftach (min. 5 na grupê)
rury pcv (1 metrowe, �rednica 12-20 cm)
metalowe naczynka (np. pó³litrowe kubki) na paliwo
benzyna (ok. 1 litra na jeden lot)

Przebieg:
Bêdziemy wykonywaæ bibu³kowe balony na ciep³e powietrze.
W grupach przemy�lcie, w jaki sposób skonstruowaæ (posklejaæ) bibu³kowe elementy, by utworzyæ

z nich balon o �rednicy co najmniej 1 metra. Ze starych gazet mo¿na wyci¹æ szablony takiego balonu
i sprawdziæ, czy wszystko siê zgadza.

Nastêpnie z cienkiej bibu³ki wycinamy elementy i sklejamy je klejem biurowym w jeden wielki balon.
Uwaga! Aby balon by³ szczelny, nale¿y bibu³ê sklejaæ podwójnie, jak na rysunku poni¿ej.

Z rur pcv wykonujemy tubê do nadmuchiwania balonu ciep³ym powietrzem. W dolnej czê�ci rury
wycinamy otwór na naczynko z p³on¹cym paliwem.

Po wykonaniu rur i balonów wychodzimy z nimi na woln¹ przestrzeñ. Balon nak³adamy na górn¹
czê�æ rury, w doln¹ czê�æ wk³adamy naczynie wype³nione podpalon¹ benzyn¹. Pompujemy balon
gor¹cym powietrzem, sprawdzaj¹c jednocze�nie, czy jest szczelny. Je¿eli paliwo wypali siê przed
ca³kowitym wype³nieniem balonu, wyjmujemy naczynko i dolewamy paliwa, ponownie je zapalaj¹c.
Po wype³nieniu gor¹cym powietrzem ostro¿nie wypuszczamy balon i obserwujemy jego lot.

Uwaga! Start balonu zak³ócaj¹: silny wiatr (wydmuchuje ciep³e powietrze), wilgoæ, deszcz, niska
temperatura powietrza (zbyt szybko powietrze w �rodku balonu wyziêbia siê). Start najlepiej wykonaæ
w ciep³y, s³oneczny, bezwietrzny dzieñ, na nas³onecznionej, suchej nawierzchni.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ig³a p³ywa po wodzie?
Dlaczego mo¿emy sterowaæ ig³ami za pomoc¹ magnesów?

7. Ig³a na wodzie

Materia³y:
kilka igie³ krawieckich
nici bawe³niane
ta�ma klej¹ca
magnesy (co najmniej jeden na grupê)
miski, du¿a kuweta lub inne prostok¹tne naczynie
kredki o³ówkowe
plastelina
woda

Przebieg:
Nape³niamy miskê wod¹. Przygotowujemy dwie nitki o d³ugo�ci ok. 30 cm ka¿da. Ta�m¹ klej¹c¹

przymocowujemy koñce nitek do talerza, ok. 2 cm jedna od drugiej. Przeci¹gamy nitki nad misk¹, tak
by by³y równoleg³e i naprê¿one. K³adziemy na nitkach ig³ê. Powoli opuszczamy nitki, a¿ ig³a spocznie
na powierzchni wody. Delikatnie usuwamy nitki spod p³ywaj¹cej ig³y.

Do p³ywaj¹cej ig³y zbli¿amy magnes (nie dotykamy jej!) i próbujemy sterowaæ ig³¹. Æwiczymy
sterowanie ig³¹ za pomoc¹ magnesów, aby doj�æ do du¿ej wprawy. Pamiêtamy o tym, ¿e ig³a musi
p³ywaæ po wodzie.

Stawiamy na stole kuwetê. Za pomoc¹ plasteliny przymocowujemy do dna w odleg³o�ci ok. 10 cm
jedna od drugiej kredki o³ówkowe, aby tworzy³y �tyczki� slalomu. Do kuwety nalewamy wody.
Do brzegów kuwety przymocowujemy nitki u³atwiaj¹ce wodowanie igie³ na powierzchni wody.

Kolejne dru¿yny umieszczaj¹ ig³y na powierzchni wody i na czas pokonuj¹ slalom od startu
do mety. Wyniki zapisujemy w tabeli. Wygrywa dru¿yna, której ig³a najszybciej pokona slalom,
nie zatonie i nie zostanie wyci¹gniêta przez nazbyt zbli¿ony magnes.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego samolocik lata?
Dlaczego w ró¿nych grupach samolocik odlecia³ na ró¿ne odleg³o�ci?

8. Magnetyczny samolocik

Materia³y:
kilka szpilek
nici bawe³niane
ta�ma klej¹ca
magnesy (co najmniej jeden na grupê)
cienka kolorowa bibu³a
plastikowa linijka

Przebieg:
Wycinamy z bibu³ki skrzyde³ko (oko³o 3-4 cm d³ugo�ci).
Do g³ówki szpilki przymocowujemy nitkê, sprawdzaj¹c, czy siê z niej nie wy�li�nie.
Wpinamy szpilkê w �rodek skrzyde³ka, aby tworzy³a kad³ub samolociku. G³ówka to kabina.
Magnes (im mocniejszy, tym lepszy) przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ na brzegu sto³u.
Na magnesie umieszczamy nasz samolocik i bardzo powoli poci¹gamy go za nitkê, a¿ �ci¹gniemy

samolocik z magnesu. Staramy siê odci¹gn¹æ samolocik jak najdalej od magnesu, ale pamiêtamy
przy tym, by nie przestawa³ lataæ, by nie spad³.

Powtarzamy lot kilka razy, szukaj¹c sposobu na wyd³u¿enie lotu.
Mierzymy linijk¹ odleg³o�æ od brzegu linijki do g³ówki szpilki w samolociku.
Porównujemy, na jakie odleg³o�ci odlecia³y samolociki w ró¿nych grupach.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego liczba spinaczy utrzymywanych przez magnes nie jest jednakowa?
Od czego zale¿y ilo�æ utrzymanych przez magnes spinaczy?

9. Który magnes silniejszy?

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilka ró¿nych magnesów
kilka opakowañ spinaczy biurowych
ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Magnesy przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ na brzegu sto³u w taki sposób, by 1/3 wystawa³a poza

krawêd� sto³u. Ze spinaczy wykonujemy haki - tyle sztuk, ile magnesów przymocowali�my do sto³u.
Po jednym haku umieszczamy pod ka¿dym magnesem w taki sposób, by nie spad³, ale by�my mogli
na nim wieszaæ kolejne spinacze.

Licz¹c, dok³adamy na hak ka¿dego magnesu po jednym spinaczu. Nastêpnie znowu po jednym,
i tak do chwili, a¿ w którym� z magnesów spinaczowy ³añcuch siê oderwie. Ilo�æ spinaczy, które by³
w stanie utrzymaæ ka¿dy z magnesów, zapisujemy w tabeli.

Nastêpnie powtarzamy do�wiadczenie, odwracaj¹c magnesy na drugi biegun. Czy ilo�æ spinaczy
przytrzymanych przez ten sam magnes, ale z ró¿nych biegunów, jest taka sama?

Mo¿emy porównaæ wszystkie wyniki uzyskane przez ró¿ne zespo³y, zestawiaj¹c je w tabeli.
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y kszta³t wzorów uzyskany z opi³ków ¿elaza na kartce papieru?
Czy trudno jest przewidzieæ te kszta³ty?

10. Magnetyczne obrazy

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilka lub kilkana�cie ró¿nych magnesów
kilkana�cie dkg opi³ków ¿elaza (czystych)
kartka formatu A-3 (mo¿e byæ grubsza, np. gramatura 120 lub 160 g/m2)
lakier do w³osów w sprayu
notatnik, o³ówek

Przebieg:
Magnesy umieszczamy na stole. K³adziemy na magnesy kartkê papieru. Na kartkê wysypujemy

bardzo cienk¹ warstwê opi³ków ¿elaza. Lekko stukamy kartkê o jej brzeg. W notatniku rysujemy
wzory, jakie utworzy³y opi³ki ¿elaza na papierze. Powtarzamy do�wiadczenie, stosuj¹c ró¿ne magnesy:
sztabkowe, okr¹g³e, podkowiaste, itd. Za ka¿dym razem w notatniku rysujemy wzory, jakie utworzy³y
opi³ki ¿elaza na papierze.

Ustawiamy na stole kilka lub wszystkie posiadane przez nas magnesy, na które k³adziemy kartkê
papieru i sypiemy na ni¹ opi³ki ¿elaza. Staramy siê przesuwaæ magnesy pod kartk¹ w taki sposób, by
opi³ki na powierzchni utworzy³y zaplanowany przez nas wzór. W notatniku rysujemy wzory, jakie
utworzy³y opi³ki ¿elaza na papierze.

Nastêpnie utrwalamy wzór z opi³ków, spryskuj¹c powierzchniê kartki lakierem do w³osów w sprayu.
Uwaga! Wylotu lakieru nie mo¿na nazbyt zbli¿aæ do opi³ków, by ich nie rozdmucha³! Czekamy,
a¿ lakier zastygnie. Podpisujemy kartki z utrwalonymi wzorami symbolem grupy.

Wymieniamy kartki miêdzy grupami.
Otrzymawszy kartkê z wzorem innej grupy, mamy za zadanie odtworzenie tego wzoru z pomoc¹

swoich magnesów. Ustawiamy wiêc magnesy, k³adziemy na nich kartkê papieru i wysypujemy na ni¹
opi³ki ¿elaza. Staramy siê, by nasz wzór by³ jak najbardziej podobny do otrzymanego przez inn¹
grupê. Równie¿ i ten wzór z opi³ków utrwalamy, spryskuj¹c powierzchniê kartki lakierem do w³osów
w sprayu. Czekamy, a¿ lakier zastygnie. Podpisujemy kartki z utrwalonymi wzorami symbolem grupy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak sprawnie, dok³adnie, bez pomy³ek oznaczaæ pH i mêtno�æ wody, gatunki ro�lin, grzybów
i zwierz¹t oraz rodzaj ska³? Jak precyzyjnie okre�liæ po³o¿enie ka¿dego punktu obserwacji?
Jak w interesuj¹cy sposób zaprezentowaæ wyniki badañ na mapie - posterze?

11. Mapa strumienia (rzeki)

Materia³y na jedn¹ grupê:
dok³adna mapa topograficzna badanego terenu (np. 1:25000)
klucze do rozpoznawania ro�lin, grzybów, ryb, ptaków i innych zwierz¹t
pehametr lub papierki uniwersalne do oznaczania pH wody
wzorzec mêtno�ci wody (do dostania w SANEPiDach)
klucze do rozpoznawania ska³ i minera³ów
aparat fotograficzny, ta�my miernicze
brystole, farby, papier kolorowy, kleje, markery, flamastry, itd.

Przebieg:
Dzielimy siê na grupy zadaniowe. Ka¿da grupa winna liczyæ nie mniej ni¿ trzy osoby. Obieramy

odcinek rzeki lub strumienia do kompleksowego przebadania. Dzielimy ten odcinek na tyle czê�ci,
ile grup zadaniowych bierze udzia³ w badaniach. W wyznaczonym dla siebie odcinku grupa bada
nastêpuj¹ce elementy:

- pH wody w rzece lub strumieniu,
- mêtno�æ tej wody,
- wystêpuj¹ce tu ska³y (przy brzegu rzeki lub w dnie strumienia),
- pospolite gatunki ro�lin rosn¹cych przy brzegu i w wodzie,
- pospolite gatunki zwierz¹t ¿yj¹cych przy brzegu, na wodzie i w wodzie (patrz te¿ na tropy),
- pospolite gatunki grzybów rosn¹cych przy brzegu i w wodzie,
- rodzaj i ilo�æ odpadków przy brzegu i w wodzie (pozostawionych przez cz³owieka),
- blisko�æ dróg, budynków mieszkalnych, przemys³owych, rolniczych, itp.
Badania wykonujemy w taki sposób, by mieæ pe³n¹ informacjê o rzece (strumieniu). Zaznaczamy

wiêc na mapie, gdzie zmieniaj¹ siê rodzaje ska³, ro�linno�ci, jak zmienia siê pH wody, etc. Dodatkowo
notujemy fakty w zeszycie terenowym. Je¿eli dysponujemy aparatem fotograficznym, to mo¿emy
równie¿ t¹ metod¹ dokumentowaæ obserwacje.

Nastêpnie wykonujemy na kartonach (brystolach) wspóln¹ mapê strumienia (rzeki), w formie planszy
informacyjnej (posteru), prezentuj¹c¹ uzyskane przez nas informacje. Sposób wykonania mapy,
jej estetyka, strona plastyczna - to sprawa twórczej wra¿liwo�ci i pomys³owo�ci grupy.

Wyniki warto równie¿ zebraæ w raporcie. Tam te¿ mo¿na umie�ciæ kopiê naszej mapy.
Je¿eli badania wskaza³y co� niepokoj¹cego, nale¿y powiadomiæ odpowiednie s³u¿by.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak sprawnie, dok³adnie i bez pomy³ek oznaczaæ gatunki ro�lin, grzybów, zwierz¹t oraz rodzaj ska³?
Jak precyzyjnie okre�liæ po³o¿enie ka¿dego punktu obserwacji? Jak w interesuj¹cy sposób
zaprezentowaæ wyniki badañ na mapie - posterze?

12. Mania dendrobadania

Materia³y na jedn¹ grupê:
dok³adna mapa topograficzna badanego terenu (np. 1:10000 lub dok³adniejsza)
klucze do rozpoznawania drzew, innych ro�lin, grzybów i zwierz¹t
klucze do rozpoznawania ska³ i minera³ów
aparat fotograficzny, ta�my miernicze
brystole, farby, papier kolorowy, kleje, markery, flamastry, itd.

Przebieg:
Dzielimy siê na grupy zadaniowe. Ka¿da grupa winna liczyæ nie mniej ni¿ trzy osoby. Obieramy

pewien teren do kompleksowego przebadania drzew. Mo¿e to byæ np. park w mie�cie, odcinek ³êgów
wzd³u¿ rzeki, kwarta³ lasu, itp. Dzielimy ten teren na tyle czê�ci, ile grup zadaniowych bierze udzia³
w badaniach. W wyznaczonej dla siebie czê�ci grupa bada nastêpuj¹ce elementy:

- wystêpuj¹ce tu gatunki drzew,
- liczbê drzew ka¿dego gatunku, wysoko�æ drzew, grubo�æ pnia 1 m nad ziemi¹,
- stan zdrowia drzew, widoczne paso¿yty na drzewach, ilo�æ z³amanych drzew i ga³êzi,
- wystêpuj¹ce tu ska³y, wody stoj¹ce lub przep³ywaj¹ce,
- pospolite gatunki ro�lin rosn¹cych miêdzy drzewami,
- pospolite gatunki zwierz¹t ¿yj¹cych w drzewach lub miêdzy nimi (patrz te¿ na tropy),
- pospolite gatunki grzybów rosn¹cych na tym terenie,
- rodzaj i ilo�æ odpadków na tym terenie (pozostawionych przez cz³owieka),
- blisko�æ dróg, budynków mieszkalnych, przemys³owych, rolniczych, itp.
Badania wykonujemy w taki sposób, by mieæ pe³n¹ informacjê o lesie lub parku. Zaznaczamy wiêc

na mapie, gdzie zmieniaj¹ siê rodzaje ro�linno�ci i inne wa¿ne elementy. Dodatkowo notujemy fakty
w zeszycie terenowym. Je¿eli dysponujemy aparatem fotograficznym, to mo¿emy równie¿ t¹ metod¹
dokumentowaæ obserwacje.

Nastêpnie wykonujemy na kartonach (brystolach) wspóln¹ mapê parku (lasu), w formie planszy
informacyjnej (posteru), prezentuj¹c¹ uzyskane przez nas informacje. Sposób wykonania mapy,
jej estetyka, strona plastyczna - to sprawa twórczej wra¿liwo�ci i pomys³owo�ci grupy.

Wyniki warto równie¿ zebraæ w raporcie. Tam te¿ mo¿na umie�ciæ kopiê naszej mapy.
Je¿eli badania wskaza³y co� niepokoj¹cego, nale¿y powiadomiæ odpowiednie s³u¿by.
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Problem do rozwi¹zania:
Co to jest fala? Gdzie i jak mo¿e powstaæ? Jak mo¿na j¹ wykorzystaæ?

13. Poszukiwacze zaginionej fali

Materia³y na jedn¹ grupê:
lina lub miêkki sznur do bielizny (ok. 10 m)
20-30 m drutu miedzianego lub ¿elaznego o �rednicy 1 mm
rura pcv o �rednicy 10-15 cm
guma modelarska lub bieli�niana
zbiornik ze stoj¹ca wod¹, kamienie
brystole, farby, papier kolorowy, kleje, markery, flamastry, itd.

Przebieg:
W dyskusji próbujemy dowiedzieæ siê, co to jest fala i jakie rodzaje fali znamy. Zapewne pojawi¹

siê fale radiowe, fala w wojsku, fala na wodzie, fale meksykañskie, fale d�wiêkowe, mikrofale, itd.

Siadamy w rzêdzie i kolejno, jak najszybciej jeden po drugim wstajemy (fala meksykañska).
W tym samym rzêdzie chwytamy siê za rêce i przesy³amy u�cisk od pierwszego do ostatniego.
Nastêpnie w rzêdzie kolejno ka¿dy dwa razy kla�nie, przekazuj¹c kla�niêcie dalej.

Siadamy w okrêgu. Wykonujemy falê meksykañsk¹ w tym okrêgu, potem przesy³amy u�cisk
w okrêgu i wreszcie ka¿dy dwa razy kla�nie, przekazuj¹c kla�niêcie dalej. Poszukujemy ró¿nicy
miêdzy fal¹ w rzêdzie, a fal¹ w okrêgu.

Na korytarzu lub boisku rozwijamy d³ug¹ linê lub sznur do bielizny. Jedna osoba chwyta za koniec
i energicznie porusza koñcem pionowo. Obserwujemy ruch sznura. Nastêpnie dwie osoby chwytaj¹
linê za dwa koñce i równie¿ energicznie poruszaj¹ pionowo - i tym razem obserwujemy. Podobne
dwa do�wiadczenia wykonujemy z gum¹ modelarsk¹ i drutem miedzianym.

Nastêpnie na rurze pcv nawijamy ciasno 20-30 m drutu, wykonuj¹c sprê¿ynê. Po zdjêciu sprê¿yny
z rury dwie osoby chwytaj¹ j¹ za koñce. Jedna wykonuje energiczne ruchy od siebie i do siebie.
Obserwujemy ruch sprê¿yny oraz sposób zagêszczania i rozgêszczania siê jej oczek.

Stajemy nad zbiornikiem wodnym. Woda powinna byæ spokojna. Jedna osoba wrzuca na �rodek
zbiornika du¿y kamieñ. Obserwujemy, czekaj¹c na uspokojenie wody. Nastêpnie dwie osoby
jednocze�nie wrzucaj¹ do wody dwa kamienie, jeden ok. 4 metrów od drugiego. Obserwujemy, czekaj¹c
na uspokojenie wody. Nastêpnie jedna osoba wrzuca kamieñ tu¿ przy brzegu zbiornika. Obserwujemy,
czekaj¹c na uspokojenie wody.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak uzyskaæ najg³o�niejszy d�wiêk z bêbna?
Dlaczego d�wiêki maj¹ ró¿n¹ wysoko�æ i g³o�no�æ?

14. Bêbny i bêbenki

Materia³y na jedn¹ grupê:
rura pcv d³ugo�ci ok. 1 m i �rednicy 10-14 cm
plastikowe wiaderko
plastikowy jednorazowy kubek do napojów o pojemno�ci 0,7 litra
plastikowa jednorazowa miska o pojemno�ci 1 litra
pi³a do metalu, no¿yczki
2 kr¹¿ki papierowej ta�my lakierniczej

Przebieg:
Zamierzamy wykonaæ cztery bêbny i bêbenki ró¿nej wielko�ci.
Rurê pcv d³ugo�ci 1 m i �rednicy 10-14 cm zaklejamy z jednej strony ta�m¹ lakiernicz¹, tworz¹c

bêbenek. Dbamy o to, by ta�ma by³a napiêta i pokrywa³a ca³¹ powierzchniê otworu rury.
W wiaderku odpi³owujemy dno. Tê stronê wiaderka zaklejamy ta�m¹ lakiernicz¹, tworz¹c bêbenek.
W plastikowym kubku jednorazowym zaklejamy wlot ta�m¹ lakiernicz¹, tworz¹c bêbenek.

W dnie wycinamy no¿yczkami otwór o �rednicy ok. 5 cm. Podobnie czynimy z misk¹ jednorazow¹.
Powsta³y w ten sposób cztery instrumenty perkusyjne.
Grupy kolejno uderzaj¹ w swoje instrumenty, staraj¹c siê wydaæ jak najg³o�niejsze d�wiêki. Ustawiaj¹

przy tym bêbenki w ró¿nej pozycji, aby efekt by³ najodpowiedniejszy. Warto zachowaæ kolejno�æ
uderzania od bêbenków najmniejszych do najwiêkszych.

Prowadz¹cy og³asza konkurs na utwór bêbnowy. Grupy udaj¹ siê do oddzielnych pomieszczeñ
i w ci¹gu �ci�le okre�lonego czasu (np. 40 minut) przygotowuj¹ swój oryginalny utwór. Nastêpnie
grupy prezentuj¹ swoje utwory.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak uzyskaæ najg³o�niejszy d�wiêk z tuby?
Dlaczego d�wiêki maj¹ ró¿n¹ wysoko�æ i g³o�no�æ?
Jak stworzyæ orkiestrê, w której instrumenty graj¹ w jednej tonacji, nie przeszkadzaj¹c sobie?

15. Od piszcza³ki do tuby

Materia³y na jedn¹ grupê:
plastikowe s³omki do napojów
no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca
kartony ró¿nej wielko�ci

Przebieg:
Zamierzamy wykonaæ cztery instrumenty dête ró¿nej wielko�ci.
Rurkê do napojów obcinamy z jednej strony w �szpic� i lekko �ciskamy ten koniec rurki. Po w³o¿eniu

do ust i odpowiednim dmuchniêciu rurka wydaje d�wiêk piszcza³ki.
Obcinamy kawa³ek rurki i obserwujemy, jak zmieni³a siê wysoko�æ d�wiêku. Potem skracamy

rurkê coraz bardziej i nadal obserwujemy wysoko�æ d�wiêku.
Z kartonów ró¿nej wielko�ci wykonujemy tuby, zwijaj¹c je w sto¿ek. Staramy siê uzyskaæ ró¿ne

sto¿ki: ma³e, �rednie i du¿e, w¹skie, �rednie i szerokie. Z ostrego koñca sto¿ka wk³adamy przygotowan¹
przez siebie piszcza³kê z rurki do napojów i wydajemy d�wiêk. Powtarzamy do�wiadczenie, wk³adaj¹c
rurki ró¿nej d³ugo�ci, wydaj¹ce d�wiêki ró¿nej wysoko�ci do tub o ró¿nej szeroko�ci i wielko�ci.

Ka¿da grupa przygotowuje jedn¹ tubê dla ka¿dego jej cz³onka. Dobieramy sobie tak¹ d³ugo�æ
rurki do napojów i tak¹ wielko�æ tuby, aby w grupie by³y instrumenty wydaj¹ce d�wiêki od najwy¿szych
tonów do najni¿szych.

Prowadz¹cy og³asza konkurs na utwór na tubach. Grupy udaj¹ siê do oddzielnych pomieszczeñ
i w ci¹gu �ci�le okre�lonego czasu (np. 40 minut) przygotowuj¹ swój oryginalny utwór. Nastêpnie
grupy prezentuj¹ swoje utwory.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak uzyskaæ najg³o�niejszy d�wiêk z ka¿dego z instrumentów?
Dlaczego i kiedy d�wiêki maj¹ ró¿n¹ wysoko�æ i g³o�no�æ?
Jak stworzyæ orkiestrê, w której instrumenty graj¹ w jednej tonacji, nie przeszkadzaj¹c sobie?

16. Strunofon

Materia³y na jedn¹ grupê:
deska d³ugo�ci ok. 1,2 metra, listwy
m³otek, pi³a, gwo�dzie, �rubokrêt, wkrêty do drewna
metalowe struny do gitary
no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca
pud³a po telewizorach i innym sprzêcie ró¿nej wielko�ci
du¿a plastikowa doniczka

Przebieg:
Zamierzamy wykonaæ instrumenty strunowe ró¿nej wielko�ci.
Na desce umocuj trzy jednakowe struny od gitary, tak by ka¿da mia³a inn¹ d³ugo�æ.
Du¿e mocne pud³o wzmocnij, przybijaj¹c do brzegów listewki. Nastêpnie przymocuj do brzegów

trzy struny rozci¹gniête nad otwartym pud³em. Blokuj¹c listwami odstêp miêdzy �cianami pud³a, postaraj
siê, by struna by³a jak najmocniej napiêta.

W brzegach plastikowej donicy wykonaj naciêcia, a nastêpnie zamontuj w nich strunê w taki sposób,
by co najmniej trzykrotnie przechodzi³a od brzegu do brzegu donicy i by poszczególne odcinki struny
by³y równoleg³e do siebie.

Otrzyma³e� trzy instrumenty strunowe. Kolejno grupy prezentuj¹ jakie d�wiêki one wydaj¹.

Prowadz¹cy og³asza konkurs na utwór na instrumenty strunowe. Grupy udaj¹ siê do oddzielnych
pomieszczeñ i w ci¹gu �ci�le okre�lonego czasu (np. 40 minut) przygotowuj¹ swój oryginalny utwór.
Nastêpnie grupy prezentuj¹ swoje utwory.
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Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób d�wiêk przemieszcza siê po dratwie?
Jak¹ rolê pe³ni kubeczek, a jak¹ wyka³aczka?

17. Kole¿eñski telefon

Materia³y:
dratwa
cyrkiel, no¿yczki
jednorazowe tekturowe kubki do napojów
ma³e wyka³aczki

Przebieg:
Zamierzamy wykonaæ telefon, którym mo¿emy pos³ugiwaæ siê na niewielkie odleg³o�ci (do 100 m).
Odcinamy kawa³ek dratwy (np. 10 m). W �rodku dna dwóch jednorazowych kubeczków tekturowych

cyrklem wykonujemy dziurê. Nanizujemy kubeczki na dratwê w taki sposób, by koñce dratwy by³y
w �rodkach kubeczków, a dratwa ³¹czy³a dwa kubeczki. Do koñców dratwy przywi¹zujemy krótkie
wyka³aczki. Naci¹gamy dratwê tak, by wyka³aczki opar³y siê o dno kubeczków (w �rodku). Je¿eli s¹
zbyt d³ugie, to skracamy je no¿yczkami. Telefon ju¿ jest gotowy.

Ustawiamy siê na d³ugim korytarzu, naci¹gaj¹c dratwê. Kubeczki pe³ni¹ rolê tuby, do której mówimy
albo s³uchawki, przez któr¹ odbieramy.

Rozmawiamy przez telefon próbuj¹c ró¿nych naci¹gów dratwy: raz s³abo naci¹gniêta, raz mocno.
Staramy siê równie¿ rozmawiaæ w dwóch ró¿nych pomieszczeniach (dratwê mo¿na np. przenizaæ
przez dziurkê od klucza) oraz za kilkoma zakrêtami. Je¿eli nasza dratwa bêdzie zakrêcaæ, to warto
oprzeæ j¹ na zakrêcie na czym� metalowym, np. na gwo�dziu wbitym w �cianê.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego bibu³a jest kolorowa?
Czym siê ró¿ni �wiat³o przepuszczone przez bia³¹ bibu³ê od codziennego �wiat³a?
W jaki sposób kolorowe �wiat³o zmienia nasze widzenie �wiata i kolorów?

18. Kolorowe pokoje

Materia³y:
karbowane lub cienkie bibu³y w nastêpuj¹cych kolorach:

czerwona, ¿ó³ta, niebieska, bia³a
papierowa ta�ma lakiernicza
no¿yczki
kartony koloru: bia³ego, b³êkitnego, ¿ó³tego, ró¿owego, pomarañczowego
co najmniej cztery pomieszczenia z oknami

Przebieg:
Wszyscy dzielimy siê na cztery grupy.
Ka¿da grupa ma za zadanie oklejenie bibu³¹ jednego koloru swoich okien w taki sposób, by nie

przenika³o inne �wiat³o. Do oklejania, oprócz bibu³y, u¿ywamy papierowej ta�my lakierniczej. Powstan¹
pokoje o�wietlone kolorami: bia³ym, czerwonym, ¿ó³tym, niebieskim.

Po oklejeniu wchodzimy do pokoju �bia³ego�, wnosz¹c kolorowe kartony w piêciu kolorach.
Obserwujemy �wiat³o w tym pokoju, twarze, meble, cienie oraz okre�lamy kolory kartonów, które
zabrali�my ze sob¹. Nastêpnie powtarzamy czynno�ci wchodz¹c do pokoju �czerwonego�, �¿ó³tego�
i �niebieskiego�. Obserwacje zapisujemy, np. na kolorowych kartonach.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak to siê dzieje, ¿e widzimy ruchome obrazy p³omieni �wiec na kalce technicznej?
Narysuj schemat optyczny tego do�wiadczenia.

19. Camera obscura

Materia³y:
pude³ko, np. po butach z grubej tektury lub rura po wyk³adzinie dywanowej
czarny karton
papierowa ta�ma lakiernicza
no¿yczki, pi³ka do metalu lub drewna
arkusze kalki technicznej
�wiece i zapa³ki
zaciemnione pomieszczenie

Przebieg:
Je¿eli u¿ywamy papierowej rury po wyk³adzinie dywanowej, to musimy odci¹æ kawa³ek d³ugo�ci

oko³o 20 cm. Nastêpnie jeden koniec rury zaklejamy czarnym kartonem (najlepiej podwójnym),
a drugi koniec rury kalk¹ techniczn¹. Karton i kalkê mo¿emy przymocowaæ do rury papierow¹ ta�m¹
lakiernicz¹. W czarnym kartonie, po�rodku, wykonujemy cyrklem lub gwo�dzikiem ma³y otwór
o �rednicy ok. 2 mm.

Je¿eli u¿ywamy pude³ka, to nak³adamy jego pokrywkê i przyklejamy j¹ papierow¹ ta�m¹ lakiernicz¹.
W najkrótszym boku wycinamy otwór o �rednicy ok. 10-12 cm i zaklejamy go kalk¹ techniczn¹.
W przeciwleg³ym boku, po�rodku, wykonujemy cyrklem lub gwo�dzikiem ma³y otwór o �rednicy
ok. 2 mm.

Kamera jest gotowa.
Przechodzimy do zaciemnionego pomieszczenia. Zapalamy �wiecê i umieszczamy j¹ w odleg³o�ci

kilkunastu centymetrów od otworu w �cianie pude³ka lub w czarnej tekturze. Obserwujemy obrazy na
kalce technicznej. Kamerê zbli¿amy i oddalamy od p³omienia �wiecy. Nastêpnie zapalamy drug¹
�wiecê i obserwujemy dwa p³omienie jednocze�nie. Mo¿emy �wiecami poruszaæ.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy k¹tem padania i odbicia promienia laserowego?
Jak zapobiec rozpraszaniu siê �wiat³a laserowego?
Narysuj schemat optyczny tego do�wiadczenia.

20. Gabinet luster

Materia³y:
wska�niki laserowe (po jednym na grupê)
trzy du¿e lustra ³azienkowe
lusterka kieszonkowe (po sze�æ na grupê)
plastelina (opakowanie na grupê)
papierowe ta�my lakiernicze (szpulka na grupê)
przydatne s¹ te¿ dezodoranty w sprayu

Przebieg:
Prowadz¹cy ustawia jedn¹ osobê na koñcu pomieszczenia z lustrem ³azienkowym w rêkach, kolejne

dwie osoby z lustrami po przeciwnej stronie pomieszczenia. Ze �rodka pomieszczenia wypuszcza
promieñ laserowego wska�nika do jednego z luster. Zadaniem ka¿dej osoby jest takie odbijanie
promienia lasera, by dotar³ on do kolejnego lustra po przeciwnej stronie pomieszczenia.

Po tym æwiczeniu dzielimy siê na równoliczne grupy i przechodzimy do zaciemnionego
pomieszczenia. Zadaniem grupy jest takie ustawienie lusterek kieszonkowych i laserowego wska�nika,
by wys³any promieñ laserowy odbi³ siê od ka¿dej z czterech �cian, sufitu i pod³ogi.

Uwaga! Przebieg promienia laserowego ³atwiej jest �ledziæ po rozpyleniu w powietrzu dezodorantu
w sprayu.

Taki gabinet luster mo¿na urz¹dzaæ na czas - wygrywa dru¿yna, która najszybciej ustawi lusterka
i osi¹gnie po¿¹dany efekt.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy k¹tem padania i odbicia promienia �wiat³a?
Jak zapobiec zniekszta³ceniom obrazu, odpadaniu lusterek i innym niespodziankom?

21. Peryskop

Materia³y:
gruba tektura po opakowaniach
lusterka kieszonkowe (po dwa na grupê)
plastelina (opakowanie na grupê)
papierowe ta�my lakiernicze (szpulka na grupê)
no¿yczki
farby plakatowe
pêdzle, naczynka na wodê

Przebieg:
Peryskop jest to takie urz¹dzenie, które pozwala ogl¹daæ co� zza przeszkody.
Ka¿da grupa postara siê wykonaæ swój peryskop. Schemat peryskopu przedstawiono poni¿ej.
Pamiêtamy, ¿e zazwyczaj wygodnie jest patrzeæ do przodu, dlatego otwory �wlotowy� i �wylotowy�

powinny byæ po przeciwstawnych stronach tuby. Peryskop mo¿e mieæ dowolny kszta³t. Warto go te¿
pomalowaæ w jakie� dowcipne wzory.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska optyczne zachodz¹ w kalejdoskopie?

22. Kalejdoskop

Materia³y na jedn¹ grupê:
tektura po opakowaniach
trzy paski lustra o wymiarach 3 cm szeroko�ci i kilkana�cie cm d³ugo�ci
(mo¿na kupiæ u ka¿dego szklarza)
kolorowe szkie³ka, paciorki, fragmenty szkie³ek odblaskowych - ma³ych rozmiarów
kalka techniczna
kawa³ek cienkiej szybki lub prze�roczystego plastiku
plastelina (opakowanie na grupê)
papierowe ta�my lakiernicze (szpulka na grupê)
no¿yczki
papier kolorowy

Przebieg:
Kalejdoskop jest to takie urz¹dzenie, w którym widzimy i tworzymy kolorowe nierealne obrazy.
Ka¿da grupa postara siê wykonaæ swój kalejdoskop. Schemat przedstawiono poni¿ej.
Trzy p³ytki z lustra sklejamy ta�m¹ lakiernicz¹ w taki sposób, by powierzchnie lustrzane znalaz³y

siê w �rodku, a lusterka tworzy³y �trójk¹tn¹ rurê�. Lustra powinny byæ solidnie sklejone.
Oklejamy szklane p³ytki tektur¹ z opakowañ. Uwaga! Zewnêtrzne opakowanie nie musi mieæ

trójk¹tnego kszta³tu. Dowcipniej bêdzie, gdy bêdzie mia³o przekrój kwadratu lub ko³a. Szkie³ka
unieruchamiamy w tekturowym opakowaniu plastelin¹, w³o¿on¹ miêdzy szk³o a tekturê. D³ugo�æ
opakowania musi byæ taka sama jak d³ugo�æ lustrzanych p³ytek.

Jeden koniec rury zaklejamy kalk¹ techniczn¹ (musi przylegaæ do lusterek).
Przez drugi koniec wsypujemy miêdzy lusterka kilka - kilkana�cie ma³ych kawa³ków kolorowego

szk³a, paciorków, plastiku. Blokujemy drugi koniec rury prze�roczystym kawa³kiem plastiku lub
kawa³kiem szyby. Przyklejamy go do rury i zaklejamy, zostawiaj¹c po�rodku jedynie otwór o �rednicy
oko³o 5-7 mm. Przez ten otwór bêdziemy zagl¹daæ do kalejdoskopu.

Po sprawdzeniu, ¿e urz¹dzenie dzia³a, oklejamy ca³o�æ kolorowym papierem, wykonuj¹c ciekawy
wzór o tematyce fantastycznej.

Przez kalejdoskop spogl¹damy w o�wietlone miejsce (do s³oñca, w okno, do ¿arówki). Obracaj¹c
kalejdoskopem, otrzymujemy ró¿ne nierealne obrazy. W ka¿dym kalejdoskopie s¹ one inne
i za ka¿dym przekrêceniem te¿.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego �wietlówka �wieci, gdy pocieramy jej �cianki balonem?

23. Rêczna produkcja pr¹du elektrycznego

Materia³y na jedn¹ grupê:
�wietlówka (najlepiej d³ugo�ci ok. 1 m)
balon
dobrze zaciemnione pomieszczenie

Przebieg:
Wchodzimy do zaciemnionego pomieszczenia.
�wietlówkê ustawiamy pionowo: jeden koniec powinien dotykaæ pod³ogi.
Nadmuchujemy balon i zawi¹zujemy jego koniec, by powietrze nie ucieka³o.
Energicznie pocieramy balonem o rurê �wietlówki. Próbujemy ró¿nych ruchów: krótkich, d³ugich,

wolniejszych i szybszych. Obserwujemy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas czesania w³osów?
Dlaczego foliowe kwadraciki �skacz¹� do grzebienia?
Co wprawia je w ruch?

24. Aluminiowe pch³y

Materia³y na jedn¹ grupê:
spo¿ywcza folia aluminiowa
no¿yczki
grzebieñ
magnesy
uczestnicy powinni mieæ �wie¿o umyte w³osy (np. poprzedniego wieczora)

Przebieg:
Z aluminiowej folii spo¿ywczej wycinamy 20-30 kwadracików o wymiarach 5x5 mm.
Przyk³adamy do kwadracików magnes i sprawdzamy, czy s¹ przez niego przyci¹gane.
Grzebieniem kilkana�cie razy czeszemy w³osy.
Przybli¿amy grzebieñ do foliowych kwadracików na wysoko�æ oko³o 3-5 cm.
Obserwujemy, co siê dzieje z kwadracikami foliowymi.
Obserwujemy, co siê dzieje z czesanymi w³osami.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas tego do�wiadczenia?
 Co wprawia w ruch bibu³kowy daszek?

25. Magiczny daszek

Materia³y na jedn¹ grupê:
cienka kolorowa bibu³ka
no¿yczki
magnesy
plastikowy, prze�roczysty kubek o pojemno�ci 0,7 l
nadmuchany balon
plastelina
szpilka lub wyka³aczka
uczestnicy powinni mieæ �wie¿o umyte w³osy (np. poprzedniego wieczora)

Przebieg:
Z bibu³ki wycinamy kwadracik o wymiarach 3 x 3 cm. Zginamy do w daszek.
Na stole przymocowujemy plastelin¹ szpilkê lub wyka³aczkê (pionowo).
Na szpic szpilki (wyka³aczki) nak³adamy delikatnie daszek z bibu³ki, aby móg³ swobodnie siê obracaæ.

Ca³o�æ nakrywamy prze�roczystym kubkiem plastikowym.
Zbli¿amy magnes do kubka i obserwujemy zachowanie siê bibu³kowego daszka na szpilce.
Nadmuchanym balonem pocieramy kilkana�cie razy o w³osy. Zbli¿amy balon do kubka

i obserwujemy zachowanie siê bibu³kowego daszka.
Powtarzamy do�wiadczenie kilka razy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas tego do�wiadczenia?
Co wprawia w ruch zwisaj¹ce balony?

26. Balony na sznurku

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilka metrów sznura
no¿yczki
dratwa
dwa nadmuchane balony
uczestnicy powinni mieæ �wie¿o umyte w³osy (np. poprzedniego wieczora)

Przebieg:
Sznurek naci¹gamy na odleg³o�æ kilku metrów, np. miêdzy oparciami krzese³ stoj¹cych na stole.

Do sznurka przywi¹zujemy dratw¹ dwa nadmuchane balony. Przy swobodnym zwisaniu powinny siê
one znajdowaæ w odleg³o�ci ok. 10 cm jeden od drugiego. Obserwujemy zachowanie siê balonów
na podstawie u³o¿enia dratwy.

Jeden z balonów odchylamy od drugiego i energicznie pocieramy kilkana�cie razy o w³osy.
Opuszczamy go na miejsce uwa¿aj¹c, by nie dotkn¹³ drugiego balonu. Obserwujemy zachowanie siê
balonów na podstawie u³o¿enia dratwy.

Nastêpnie drugi balon odchylamy od pierwszego i energicznie pocieramy kilkana�cie razy o w³osy.
Opuszczamy go na miejsce uwa¿aj¹c, by nie dotkn¹³ pierwszego balonu. Obserwujemy zachowanie
siê balonów na podstawie u³o¿enia dratwy.

Powtarzamy do�wiadczenie kilka razy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas tego do�wiadczenia?
Co wprawia w ruch zwisaj¹ce balony?
W jaki sposób przymocowaæ balon, by polecia³ jak najdalej?

27. Odrzutowe balony

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilkana�cie metrów cienkiego i g³adkiego sznura lub mocnej dratwy
no¿yczki
papierowa ta�ma lakiernicza lub plaster
balony
tulejki po zu¿ytych flamastrach lub plastikowe rurki do napojów pociête po 5 cm

Przebieg:
Sznurek lub dratwê naci¹gamy na odleg³o�æ kilkunastu metrów, np. miêdzy �cianami. Zanim

ostatecznie przymocujemy sznur do �ciany, nanizujemy na niego kilka pociêtych na 5-centymetrowe
odcinki tulejek po zu¿ytych flamastrach lub plastikowe rurki do napojów. Do tak przygotowanego
wyci¹gu bêdziemy przymocowywaæ plastrami lub papierow¹ ta�m¹ lakiernicz¹ nadmuchane balony.
Gdy pu�cimy koniec balonów, to powietrze bêdzie z nich ucieka³o i jest szansa, ¿e przymocowany do
sznura balon przesunie siê.

Og³aszamy konkurs na balon, który najdalej przesunie siê po sznurku.
Ka¿dy mo¿e powtórzyæ do�wiadczenie kilka razy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie sk³adniki buduj¹ badane ciasta?
Dlaczego razem tworz¹ smaczn¹ kompozycjê?
Jakich sk³adników jest w naszych pokarmach najwiêcej?

28. Przyroda dla smakoszy

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilka ró¿nych ciast, np. makowiec zawijany, sernik, piernik, jab³ecznik, itd.
nó¿, talerzyki dla ka¿dego uczestnika
kartki formatu A-3 (tyle, ile rodzajów ciasta)
flamastry lub markery
jakie� napoje do popicia (np. ciep³a herbata)

Przebieg:
Dzielimy siê na kilka grup.
Ka¿da grupa dostaje tacê, na której umieszczono kilka rodzajów ciast (np. makowiec zawijany,

sernik, piernik, jab³ecznik, itd.). Zadaniem uczestników jest rozpoznanie z czego wykonano to ciasto
oraz przedstawienie swoich spostrze¿eñ w formie grafu - ka¿de ciasto przedstawiamy na osobnej
kartce formatu A-3. Oto przyk³ad:

makowiec zawijany

m¹ka

ziarno

pszenica

zbo¿e

jedno-
li�cienne

ro�lina

dro¿d¿e

grzyby

mleko

wydzielina
gruczo³u

krowa

ssak

krêgowiec

zwierzê

cukier

bulwa

burak
cukrowy

dwu-
li�cienne

ro�lina

jaja

komórka
rozrodcza

kura

ptak

krêgowiec

zwierzê

mas³o

mleko

krowa

ssak

krêgowiec

zwierzê

sól

ska³a

mak

ziarno

mak

dwu-
li�cienne

ro�lina

miód

subst.
zapas.

py³ek
nektar

ro�lina

rodzynki

owoce

winogrono

dwu-
li�cienne

ro�lina

zapach
migda³owy

wyci¹g
z pestek

migda³owiec

dwu-
li�cienne

ro�lina
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Problem do rozwi¹zania:
Jak uzyskaæ najg³o�niejszy d�wiêk z kieliszka?
Dlaczego i kiedy d�wiêki maj¹ ró¿n¹ wysoko�æ i g³o�no�æ?
Jak stworzyæ orkiestrê, w której organy graj¹ w jednej tonacji, nie przeszkadzaj¹c sobie?

29. Organy wodne

Materia³y na jedn¹ grupê:
kilka jednakowych kieliszków na nó¿ce (najlepiej z kryszta³owego szk³a)
kuweta z wod¹
linijka

Przebieg:
Do kuwety nalewamy ok. 0,5 cm wody.
Stawiamy w kuwecie w szeregu kilka kieliszków na nó¿ce (najlepiej z kryszta³owego szk³a).
Do ka¿dego kieliszka nalewamy trochê wody, od najmniejszej ilo�ci do najwiêkszej.
Umaczamy palec w wodzie i delikatnie pocieramy o brzeg kieliszka ruchem ko³owym. W podobny

sposób czynimy z ka¿dym kieliszkiem. Staramy siê wydawaæ d�wiêki. Dolewaj¹c i odlewaj¹c wodê
z kieliszków dobieramy takie tony, by ró¿nica d�wiêków miêdzy kieliszkami by³a sta³a.

Og³aszamy konkurs na najciekawszy utwór na organach wodnych. Ka¿dy ma czas na przygotowanie
tego utworu. Mo¿na te¿ w jaki� sposób notowaæ nasze utwory na papierze. Ka¿dy mo¿e wymy�liæ
swój sposób notowania d�wiêków. Nastêpuje prezentacja utworów.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak uzyskaæ mo¿liwie du¿o informacji w tak trudnych sytuacjach badawczych?
Wnioskowanie po�rednie - co to takiego?

30. Detektyw - naukowiec

Materia³y na jedn¹ grupê:
plastelina
muszelka
kilka szpilek
4 pojemniczki po filmach fotograficznych (najlepiej Kodaka, bo ciemne)
wata lub kawa³ki futerka
gwo�dzie ¿elazne (ma³e)
cukier kryszta³
guma do ¿ucia
magnesy

Przebieg:
Przed rozdaniem prowadz¹cy powinien przygotowaæ sobie rekwizyty w taki sposób, by pozostali

uczestnicy nie widzieli ich.

Przygotowanie rekwizytów:
Muszelkê otaczamy grub¹ warstw¹ plasteliny, tak by powsta³a kula, w której z zewn¹trz nie widaæ,

co ukrywa �rodek. Kule dla ró¿nych zespo³ów mog¹ mieæ ró¿ne kolory.
Pisakami numerujemy cztery pojemniczki po filmach. Do ka¿dego wk³adamy co innego: do

pierwszego watê lub futerko (powinny dok³adnie wype³niæ ca³y pojemniczek, aby nie przesuwa³y siê
w nim podczas ruchu pojemniczkiem), do drugiego kilka gwo�dzików ¿elaznych, do trzeciego ³y¿eczkê
cukru kryszta³u, do czwartego �wie¿o u¿ywan¹ gumê do ¿ucia (przyklejamy j¹ wewn¹trz na cylindrze).

Przebieg badania:
Ka¿da dru¿yna najpierw dostaje kulkê plasteliny i kilka szpilek. U¿ywaj¹c wy³¹cznie szpilek uczestnicy

maj¹ za zadanie dowiedzieæ siê jak najwiêcej o zawarto�ci kulki. Uwaga! Nie wolno uderzaæ kulk¹,
rozrywaæ jej, rozcinaæ, wyd³ubywaæ, itp. Po prostu mo¿na nak³uwaæ jedn¹ lub kilkoma szpilkami.

Nastêpnie grupy przedstawiaj¹ swoje wnioski, uzupe³niaj¹c siê spostrze¿eniami.
W dalszej kolejno�ci dostaj¹ po cztery pojemniczki i magnes. I tym razem maj¹ dowiedzieæ siê jak

najwiêcej o zawarto�ci pojemniczków, u¿ywaj¹c s³uchu, wzroku, rêki i magnesu (szpilki nale¿y zabraæ).
Nastêpnie grupy przedstawiaj¹ swoje wnioski, uzupe³niaj¹c siê spostrze¿eniami.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak wypu�ciæ pi³eczkê, by wykona³a ruch �po ³uku�?
Dlaczego w³a�nie w taki sposób pi³ka porusza siê na wahade³ku?
W jaki sposób unikn¹æ zderzenia pi³ki, gdy na pod³odze stoj¹ pod ni¹ trzy butelki?
W jaki sposób mo¿na wahade³ko wprowadziæ w ruch �ósemkowy�?

31. Wahade³ko

Materia³y na jedn¹ grupê:
pi³ka do tenisa
dratwa
mocny klej
hak w suficie pomieszczenia lub w górnej framudze drzwi
butelki

Przebieg:
Do pi³ki tenisowej przymocowujemy (np. mocnym klejem) koniec dratwy. Drugi koniec dratwy

podwieszamy na haku pod sufitem lub we framudze drzwi. Dratwa powinna mieæ d³ugo�æ nieco
mniejsz¹ ni¿ odleg³o�æ od haka do pod³ogi (powinna byæ oko³o 5 cm krótsza).

Pod zwisaj¹c¹ na dratwie pi³k¹ ustawiamy butelkê. Jedna osoba odchyla pi³kê z dratw¹ (Uwaga!
dratwa ca³y czas powinna byæ napiêta) i puszcza j¹ w taki sposób, by nie str¹ciæ butelki. Kolejne
osoby próbuj¹ równie¿ tak wprawiæ wahade³ko w ruch, by pi³ka przelatywa³a na dratwie obok butelki,
nie dotykaj¹c jej.

Nastêpnie ustawiamy dwie butelki i powtarzamy do�wiadczenie. Kolejno ustawiamy równie¿ trzy
butelki i powtarzamy do�wiadczenie.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak wypu�ciæ przyrz¹d, by pi³ka wpad³a do kielicha?
Dlaczego pi³ka kauczukowa wpada do kielicha?

32. Kielich bezw³adno�ci

Materia³y na jedn¹ grupê:
pi³ka z kauczuku
guma modelarska lub bieli�niana (ok.15 cm)
mocny klej
plastikowy kubek (z mocnego plastiku)
kawa³ek drewnianego kija od szczotki d³ugo�ci ok. 60-70 cm
gwó�d� i m³otek

Przebieg:
Do pi³ki kauczukowej przymocowujemy mocnym klejem koniec gumy modelarskiej lub bieli�nianej.

Je¿eli s¹ problemy, mo¿na w pi³ce wykonaæ szyd³em otwór i przecisn¹æ gumê przez niego. Zawi¹zuj¹c
supe³ na gumie, przymocujemy j¹ do pi³ki kauczukowej.

Do drewnianego kawa³ka kija od szczotki przyklejamy dno plastikowego mocnego kubka (Uwaga!
kij powinien byæ równo uciêty, by dno dok³adnie przylega³o do jego przekroju). Wolny koniec gumy
z pi³k¹ przybijamy przez dno kubka do kija w taki sposób, by koniec gumy by³ w �rodku kubka,
a pi³eczka kauczukowa zwisa³a na gumie przez brzeg kubka.

Podnosimy tak skonstruowany �kielich� pionowo na du¿¹ wysoko�æ i gwa³townie puszczamy.
Nie pozwalamy jednak upa�æ przyrz¹dowi na pod³ogê, lecz ³apiemy za brzeg plastikowego kubka.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pojemniczki wydaj¹ charakterystyczne d�wiêki?
Który pojemniczek wydaje d�wiêki najg³o�niejsze? Dlaczego?
Zaprojektuj kolejn¹ �wistawkê z czwartego pojemniczka.

33. �wistawka

Materia³y na jedn¹ grupê:
pojemniczki po filmach fotograficznych
dratwa (ok. 1 m)
gwó�d� lub szyd³o
ostry nó¿ (np. introligatorski)

Przebieg:
Do pokrywki pojemniczka po filmach fotograficznych przymocowujemy dratwê, przebijaj¹c j¹

gwo�dziem lub szyd³em, przewlekaj¹c dratwê przez wieczko i zawi¹zuj¹c supe³. D³ugi koniec dratwy
powinien znajdowaæ siê na zewn¹trz pojemniczka.

W �ciance pojemniczka po filmach wycinamy no¿em szczelinê o d³ugo�ci 3 cm i szeroko�ci ok. 3
mm. Zamykamy pojemniczek wieczkiem. Chwytamy za koniec dratwy i szybko krêcimy nad g³ow¹.

W �ciance drugiego pojemniczka po filmach wycinamy no¿em dwie szczeliny o d³ugo�ci 3 cm
i szeroko�ci ok. 3 mm po³o¿one naprzeciwko siebie. Zamykamy pojemniczek wieczkiem. Chwytamy
za koniec dratwy i szybko krêcimy nad g³ow¹.

W �ciance trzeciego pojemniczka po filmach wycinamy no¿em dwie szczeliny o d³ugo�ci 3 cm
i szeroko�ci ok. 3 mm po³o¿one ok. 1 cm jedna od drugiej. Zamykamy pojemniczek wieczkiem.
Chwytamy za koniec dratwy i szybko krêcimy nad g³ow¹.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego s³yszymy tak wyra�nie tykanie budzika?
W jaki sposób pierwszy parasol �wzmacnia� odg³os tykania?
W jaki sposób drugi parasol �odbiera� tykanie?
W jaki sposób drugi parasol �wzmacnia� odg³os tykania?

34. Audio-laser

Materia³y na jedn¹ grupê:
dwa du¿e parasole (najlepiej nie³amane o �rednicy ok. 1 m)
dwa kije lub bambusy o d³ugo�ci 1,5 m ka¿dy
dwa sznurki po 1,5 m
ta�ma klej¹ca papierowa
g³o�nochodz¹cy budzik starego typu, nakrêcany na sprê¿ynê

Przebieg:
Do�wiadczenie nale¿y przeprowadziæ na ³¹ce lub w parku w zaciszny dzieñ.
Parasole rozk³adamy i sprawdzamy, czy nie s¹ dziurawe lub w inny sposób uszkodzone. R¹czki

parasoli przymocowujemy sznurami i ta�mami pod k¹tem prostym (w po³owie r¹czki) do kijów
lub bambusów. Kije te, z przymocowanymi doñ parasolami, wbijamy w ziemiê w taki sposób,
by czasze parasoli by³y zwrócone �rodkami dok³adnie do siebie (musz¹ byæ na takiej samej wysoko�ci
nad ziemi¹). Parasole powinny znajdowaæ siê oko³o 7-8 metrów jeden od drugiego.

W �rodku czaszy jednego z parasoli (15 cm od sklepienia) przyklejamy nakrêcony i chodz¹cy
budzik. W �rodku czaszy drugiego parasola ustawiamy swoje ucho i s³uchamy.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pi³eczka fruwa i nie opada?
Dlaczego talerzyk z balonem unosi siê nad pod³og¹?
Wymy�l urz¹dzenie, które uniesie w³¹czony odkurzacz.

35. Poduszkowiec

Materia³y na jedn¹ grupê:
odkurzacz
pi³eczki pingpongowe
2 du¿e balony
du¿e talerzyki jednorazowe
klej polimerowy
2 plastikowe rurki (np. z pcv) o �rednicy ok. 1 cm i d³ugo�ci ok. 6-8 cm
klamerka do bielizny
plastelina

Przebieg:
W³¹czamy odkurzacz z w³o¿on¹ rur¹ bez szczotki (ani innej koñcówki). Rurê trzymamy pionowo

do góry, kieruj¹c strumieñ powietrza w sufit. Wy³¹czamy odkurzacz i na wylocie rury k³adziemy pi³eczkê
pingpongow¹. Je¿eli wpadnie do rury - nie szkodzi. Ponownie w³¹czamy odkurzacz i staramy siê tak
kierowaæ rur¹ i strumieniem powietrza, by utrzymaæ pi³eczkê pingpongow¹ nad ziemi¹.

W du¿ym talerzyku jednorazowym wycinamy otwór o �rednicy 1 cm. Wk³adamy do niego kawa³ek
rurki plastikowej o takiej samej �rednicy i przyklejamy klejem polimerowym tak, by rurka wystawa³a
w ca³o�ci po dennej stronie talerzyka. Uszczelniamy klejem po³¹czenia i czekamy, a¿ zastygnie.

Nadmuchujemy jak najwiêkszy balon i przytrzymuj¹c, by nie uciek³o powietrze, nak³adamy
na wystaj¹c¹ z talerzyka rurkê. Talerzyk k³adziemy p³asko na pod³odze (dnem z przymocowanym
balonem do góry). Puszczamy zacisk balonu i pozwalamy powietrzu z niego uchodziæ. Je¿eli wyp³yw
powietrza jest zbyt gwa³towny, to mo¿emy zmniejszyæ strumieñ zaciskaj¹c wentyl balonu klamerk¹
do bielizny. Je¿eli talerzyk jest zbyt lekki, to mo¿emy doci¹¿yæ go plastelin¹.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego kule tocz¹ siê z ró¿n¹ prêdko�ci¹?
Dlaczego w ró¿nej kolejno�ci docieraj¹ do mety?
Dlaczego kula maj¹ca najbardziej prost¹ drogê do mety (prosty tor) nie jest pierwsza na mecie?

36. Kolejka

Materia³y na jedn¹ grupê:
6 p³askowników (np. aluminiowych) o wymiarach 100 cm x 1 cm x 0,3 cm
trzy stalowe kule (np. z du¿ego ³o¿yska) o �rednicy 3-5 cm
mocna klej¹ca ta�ma foliowa (do opakowañ)
taboret lub krzes³o
trzy stopery lub zegarki z sekundnikiem
d³uga linijka

Przebieg:
P³askowniki dobieramy w pary. Jedn¹ parê pozostawiamy bez zmian. Dwie pozosta³e pary

wyginamy w hiperbole (pa³¹ki) identycznego kszta³tu. Mo¿na takiego wygiêcia dokonaæ np.
na beczce.
Nastêpnie ta�m¹ klej¹c¹ ³¹czymy p³askowniki w pary tak, aby powsta³y tory. Uwa¿amy, by na
ca³ej d³ugo�ci para p³askowników by³a w jednakowej odleg³o�ci od siebie, mo¿na wiêc skleiæ
p³askowniki ta�m¹ na ca³ej d³ugo�ci, zaginaj¹c brzegi na p³askownik.

Uwaga! Jeden tor ma byæ prosty. Drugi tor wygiêty wklê�le (hiperbola wklês³a). Trzeci tor
wygiêty wypukle (hiperbola wypuk³a). P³askowniki w torze powinny znajdowaæ siê ok. 1 cm
od siebie.

Ustawiamy tory obok siebie. Jeden ich koniec wspieramy i przymocowujemy ta�m¹ do taboretu
lub krzes³a, drugi do pod³ogi, tworz¹c trzy zje¿d¿alnie. Tory powinny byæ mniej wiêcej równoleg³e
do siebie. Mo¿liwie jak najdalej od taboretu wybieramy miejsce, w którym bêdzie meta (tory
nie skoñcz¹ siê w tym samym miejscu, bo dwa s¹ powyginane, a trzeci nie).

Na pocz¹tku ka¿dego toru ustawiamy stalow¹ kulê z ³o¿yska. Kule przytrzymujemy linijk¹,
by by³y w równej linii startu. Na has³o wypuszczamy wszystkie trzy kule jednocze�nie, mierz¹c
czas toczenia siê kul do �mety� na stoperach. Powtarzamy do�wiadczenie kilka razy.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego mo¿emy tak ³atwo podnie�æ sami siebie?
Dlaczego mo¿emy podnie�æ tak du¿e ciê¿ary?

37. Winda dla siebie

Materia³y na jedn¹ grupê:
mocne drewniane krzes³o z porêczami i oparciem
wielokr¹¿ek monterski
liny
pomieszczenie z mocnym hakiem w suficie, belk¹ pod sufitem, itp.
worki z jakim� sypkim materia³em (np. piaskiem) o okre�lonej wadze

Przebieg:
Wielokr¹¿ek podwieszamy solidnie pod

sufitem, opuszczaj¹c liny do pod³ogi.
Za pomoc¹ lin przymocowujemy jedne

z koñców wielokr¹¿ka do krzes³a w taki
sposób, by by³o ono zawsze w równowadze
i by siê nie przechyla³o (lina powinna byæ
podwieszona w trzech punktach: oparcie,
jedna porêcz, druga porêcz).

Siadamy na krze�le i za pomoc¹ wolnego
koñca wielokr¹¿ka podci¹gamy siê.

Uwaga! Proponujê, by ustaliæ
maksymaln¹ wysoko�æ podci¹gania na 0,5
metra od pod³ogi.

Ka¿dy z uczestników próbuje, czy mo¿e
sam siebie podnie�æ na tê wysoko�æ.

Nastêpnie ustawiamy na krze�le worki
o ciê¿arze np. 100 kg i najm³odszy uczestnik
próbuje je podnie�æ. Dok³adamy worki po
10-20 kg. Og³aszamy konkurs na mistrza,
który podniesie wielokr¹¿kiem 200 kg.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego mo¿emy tak ³atwo roz³upaæ pieniek siekier¹?
Dlaczego nie mo¿emy roz³upaæ pieñka m³otkiem?

38. Kliny

Materia³y na jedn¹ grupê:
kartka brystolu
kubek metalowy
strugaczka
kilka o³ówków
kilka pieñków drzewa
siekiera
dwa m³otki

Przebieg:
Na kubku k³adziemy kartkê brystolu. Têpym koñcem o³ówków ci�niemy w powierzchniê kartki.

Nastêpnie odwracamy o³ówki i próbujemy przebiæ kartkê ich zaostrzonym koñcem.
Drewniany pieniek (drewno powinno byæ dobrze wysuszone) ustawiamy na twardym pod³o¿u, np.

na betonie. Przyk³adamy m³otek do przekroju pieñka szerszym koñcem obucha. Drugim m³otkiem
uderzamy w pierwszy w taki sposób, aby �wbiæ� go w pieniek. Nastêpnie obracamy m³otek
i przyk³adamy w¹sk¹ czê�ci¹ obucha do pieñka i powtarzamy uderzenia. W dalszej kolejno�ci
przyk³adamy do pieñka siekierê (ostrzem do drewna) i uderzamy w ni¹ m³otkiem.

Drugi pieniek uderzamy z ca³ej si³y: najpierw szerok¹ czê�ci¹ m³otka, potem w¹sk¹ czê�ci¹ m³otka,
nastêpnie szerok¹ czê�ci¹ siekiery i na zakoñczenie ostrzem siekiery.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawisko tutaj obserwujesz?
Ile i jakich monet przewa¿y kubek na górze i podci¹gnie dolny?
Jakie elementy do�wiadczenia maj¹ wp³yw na jego przebieg?

39. Ko³owrotki

Materia³y na jedn¹ grupê:
szpulka po niciach (plastikowa lub drewniana)
dratwa
dwa jednorazowe kubki papierowe
cyrkiel lub szyd³o
dwa o³ówki
papierowe ta�my klej¹ce lub plastry
gar�æ monet ró¿nego nomina³u

Przebieg:
W otwory szpulki po obu stronach wtykamy dwa o³ówki w taki sposób, by obrót o³ówka powodowa³

jednocze�nie obrót szpulki. Z dratwy wykonujemy dwie pêtelki, które ta�m¹ klej¹c¹ przymocowujemy
do brzegu blatu sto³u lub ³awki w odleg³o�ci ok. 25 cm jedna od drugiej. Pêtelki powinny równo zwisaæ
poza krawêd� sto³u. Na zwisaj¹cych pêtelkach zawieszamy o³ówki ze szpulk¹, aby konstrukcja ta
wisia³a poziomo, a szpulka by³a po�rodku miêdzy pêtelkami.

W papierowych kubkach jednorazowych wykonujemy po przeciwnych stronach krawêdzi dwie
dziurki, przez które przeci¹gamy kawa³ki dratwy i zawi¹zujemy je, tworz¹c co� w rodzaju �r¹czki�
do wiaderka. Do tych �r¹czek� przywi¹zujemy kawa³ki dratwy o d³ugo�ci ok. 60 cm ka¿dy.

Ta�m¹ klej¹c¹ przyklejamy koniec dratwy jednego z kubków do o³ówka i nawijamy tê dratwê
na o³ówek, obracaj¹c o³ówkiem �od siebie�.

Koniec dratwy drugiego kubeczka przyklejamy ta�m¹ do �rodka szpulki i nawijamy dratwê
na szpulkê �do siebie�. Na dole konstrukcji znajdowaæ siê powinien kubek przymocowany do o³ówka.
U góry konstrukcji kubek przymocowany do szpulki.

Do kubka na dole w³ó¿ kilka monet (ok. 10). Do kubka u góry dodawaj stopniowo po jednej monecie,
a¿ zacznie wykonywaæ powolny ruch. Zwracamy uwagê na odleg³o�ci, jakie przebywaj¹ kubki.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego mo¿emy tak ³atwo zbli¿yæ dwa kije do siebie?
Dlaczego jedna osoba pokonuje opór dwóch osób?

40. Dziwna wojna

Materia³y na jedn¹ grupê:
dwa mocne kije od szczotek (najlepiej drewniane lub aluminiowe)
ok. 20 metrów mocnego sznura od bielizny
co najmniej trzech uczestników w grupie

Przebieg:
Dwie osoby bior¹ po jednym kiju od szczotki ka¿da. Trzymaj¹ kij przed sob¹ obur¹cz, poziomo

i równolegle do siebie. Trzeci uczestnik przywi¹zuje jeden z koñców sznura od bielizny do jednego
z kijów i owija trzy lub cztery razy oba kije, uwa¿aj¹c, by sznur nie krzy¿owa³ siê ze sob¹ ani razu.

Osoby trzymaj¹ce kije staraj¹ siê je utrzymaæ w sta³ej odleg³o�ci od siebie i sprawiæ, by by³y ca³y
czas równoleg³e. Trzeci uczestnik mocno ci¹gnie za wolny koniec sznura staraj¹c siê zmniejszyæ
odleg³o�æ miêdzy kijami albo wrêcz sprawiæ, by zetknê³y siê one ze sob¹. Grê powtarzamy.

Uwaga! Mo¿na przeprowadziæ zawody, w których kije trzymaj¹ np. cztery osoby,
a koniec sznura ci¹gnie jedna lub dwie osoby.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego sklejone lejki zje¿d¿aj¹ �pod górê�?
Jakie zjawiska tu obserwujemy?

41. Zjazd �pod górê�

Materia³y na jedn¹ grupê:
dwie równe i sztywne listwy o d³ugo�ci ok. 1 m ka¿da
trzy grube ksi¹¿ki mniej wiêcej tej samej wielko�ci (najlepiej A4)
dwa lejki (bez ucha) tej samej wielko�ci (sko�ne)
klej polimerowy
papierowa ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Dwa lejki sklejamy ze sob¹ dok³adnie

szersz¹ stron¹ klejem polimerowym.
Czekamy a¿ klej zwi¹¿e. Ksi¹¿ki ustawiamy
na pod³odze lub stole w odleg³o�ci ok. 1 m
jedna od drugiej. Dwie ksi¹¿ki jedna na drugiej
po lewej stronie, pojedyncza ksi¹¿ka po
prawej stronie.

Na ksi¹¿kach ustawiamy listwy w kszta³t
bardzo w¹skiej litery V. Koñce listew le¿¹ce
na pojedynczej ksi¹¿ce powinny byæ blisko
siebie (ok.1-2 cm). Koñce listew, le¿¹ce na
dwóch ksi¹¿kach, powinny byæ dalej od siebie
(na odleg³o�æ ok. 10 cm). Aby listwy siê nie
rozsuwa³y, mo¿na je delikatnie przymocowaæ
papierow¹ ta�m¹ klej¹c¹ do ok³adek ksi¹¿ek.

Na tak przygotowany �tor� k³adziemy
sklejone lejki. Nale¿y je po³o¿yæ w odleg³o�ci
ok. 10-20 cm od ni¿szego koñca listew.
Odleg³o�æ tê ustalamy eksperymentalnie,
metod¹ prób i b³êdów.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego mo¿emy tak ³atwo przewa¿yæ ciê¿szych kolegów?
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy miejscem na hu�tawce a przewa¿anym ciê¿arem?

42. Hu�tawka

Materia³y na jedn¹ grupê:
gruby bal drewna (ok. 50-60 cm �rednicy i ok. 1 m d³ugo�ci)
mocna, gruba deska (najlepiej ok. 6 m d³ugo�ci, 30 cm szeroko�ci i 5 cm grubo�ci)
¿elazny prêt (np. drut zbrojeniowy) �rednicy ok. 1,5-2 cm i d³ugo�ci 170-180 cm
wiertarka i wiert³a trochê grubsze ni¿ prêt
mocny m³otek (np. kilogramowy)
trawnik o wymiarach co najmniej 10 x 5 m
co najmniej 6 uczestników ró¿nej wagi

Przebieg:
Stalowy prêt wyginamy w w¹sk¹ i wysok¹ literê U, tak by dno litery mia³o ok. 10 cm szeroko�ci

a �rêce� litery mia³y co najmniej 80 cm ka¿da.
W desce, dok³adnie po�rodku wywiercamy dwa otwory nieco szersze ni¿ �rednica prêta, z którego

zrobili�my literê U. Uwaga! Otwory powinny byæ ustawione prostopadle do deski i znajdowaæ siê
w odleg³o�ci takiej, jak dno litery U.

Bal drewna k³adziemy na trawie. Równie¿ i w nim wykonujemy dwa otwory zgodnie ze �rednic¹
pnia, w odleg³o�ci jak w desce. Deskê k³adziemy na balu tak, by otwory siê dok³adnie ze sob¹ zgadza³y
i by by³y pionowo. Wk³adamy w otwory prêt w kszta³cie litery U i wbijamy m³otem w trawnik. Powstanie
hu�tawka w miarê bezpieczna, bo przymocowana prêtami do pod³o¿a. Deska powinna byæ
przymocowana dok³adnie po�rodku hu�tawki do le¿¹cego bala drewna.

Na jednym koñcu deski staje jedna osoba. Na drugi koniec wchodzi druga i zbli¿aj¹c siê do �rodka
lub na zewn¹trz stara siê przewa¿yæ hu�tawkê na swoj¹ stronê. Zmieniaj¹c ilo�æ osób, zbli¿aj¹c siê
do osi hu�tawki - eksperymentujemy, by sprawdziæ, w jakich okoliczno�ciach hu�tawka mo¿e przewa¿yæ
na stronê osób l¿ejszych lub mniej licznych.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego krzy¿ak obraca siê w s³oiku?
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Jakie si³y wprowadzaj¹ w ruch krzy¿ak?

43. Tajemnicza si³a

Materia³y na jedn¹ grupê:
karton z bloku technicznego
spo¿ywcza folia aluminiowa
mocna niæ i ig³a
du¿y s³oik (np. 1 litr)
no¿yczki
czarny mazak lub marker
klej
lampka nocna z mocn¹ ¿arówk¹

Przebieg:
Z kartonu wycinamy dwa paski o wymiarach 8 cm x 4 cm. Po³owê ka¿dego paska oklejamy foli¹

aluminiow¹, drug¹ po³owê zamalowujemy mazakiem lub markerem na czarno. Paski nacinamy
na styku czerni i aluminium i sk³adamy ze sob¹ w krzy¿ak. (Uwaga! Warto zrobiæ wcze�niej naciêcia
do po³owy ka¿dego paska szeroko�ci ok. 1 mm). Dok³adnie w �rodku krzy¿aka umocowujemy nitkê
(np. przebijaj¹c pasek ig³¹). Powsta³y krzy¿ak ma dwa ramiona czarne i dwa ramiona aluminiowe.

W �rodku kartonu o wymiarach 10 cm x 10 cm przymocowujemy drugi koniec nitki. Krzy¿ak powinien
zwisaæ pod tym kartonem oko³o 8-10 cm. Wk³adamy krzy¿ak zawieszony na nitce do du¿ego s³oika,
karton wspiera siê i zakrywa otwór s³oika.

W odleg³o�ci 30 cm od s³oika z krzy¿akiem ustawiamy nocn¹ lampkê z mocn¹ ¿arówk¹. Zdejmujemy
aba¿ur i w³¹czamy do pr¹du. Obserwujemy, co siê dzieje z krzy¿akiem.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego �wieca nie zgas³a od razu?
Dlaczego �wieca jednak po pewnym czasie zgas³a?
Dlaczego poziom wody w szklance podniós³ siê powy¿ej poziomu wody w misce?
Ile (procent? centymetrów?) zajê³a woda w szklance?
Jakie si³y pozwalaj¹ wodzie w szklance siê utrzymaæ na wy¿szym poziomie ni¿ w misce?

44. Magiczna szklanka

Materia³y na jedn¹ grupê:
�wieca wysoko�ci ok. 10 cm i �rednicy ok. 2 cm
wysoka szklanka (co najmniej 15 cm)
miska
woda
trzy jednakowe monety
zapa³ki
linijka
plastelina

Przebieg:
Do dna miski centralnie przymocowujemy, za pomoc¹ plasteliny, �wiecê. Wokó³ �wiecy k³adziemy

na dnie miski trzy jednakowe monety w taki sposób, by szklanka po na³o¿eniu na �wiecê wspar³a siê
na tych monetach, pozostawiaj¹c niewielk¹ przestrzeñ pod brzegami szklanki.

Nalewamy wody do miski na wysoko�æ ok. 5 cm od dna. Zapalamy �wiecê i pozwalamy jej dobrze
siê roznieciæ. Szklank¹ szybko nakrywamy �wiecê w taki sposób, by jej brzegi wspar³y siê na u³o¿onych
na dnie miski monetach. Obserwujemy p³omieñ i poziom wody w szklance.
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Problem do rozwi¹zania:
Co siê dzieje z nakrêtkami?
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy wielko�ci¹ odchylenia a dalszym przebiegiem do�wiadczenia?

45. Przekazywanie energii

Materia³y na jedn¹ grupê:
mocna dratwa
piêæ jednakowych metalowych nakrêtek o �rednicy 15-17 mm ka¿da
dwa solidne sto³y lub biurka
mocna ta�ma klej¹ca (np. do opakowañ)

Przebieg:
Sto³y lub biurka ustawiamy równolegle krótszymi bokami w odleg³o�ci oko³o 1,5 metra jedno

od drugiego. Do blatów sto³ów przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ dratwê, pamiêtaj¹c, by by³a ona
bardzo mocno naci¹gniêta.

Ucinamy piêæ odcinków dratwy, ka¿dy po 30 cm. Jeden koniec ka¿dego z odcinków dratwy
przywi¹zujemy solidnie do metalowej nakrêtki w taki sposób, by dwie �cianki nakrêtki by³y równolegle
u³o¿one do przymocowanej dratwy. Przywi¹zujemy dratwê z nakrêtkami do dratwy rozpiêtej miêdzy
biurkami, jeden element ok. 3 cm od drugiego. Uwaga! Nakrêtki powinny byæ jak najdok³adniej
na tej samej wysoko�ci nad pod³og¹.

Chwytamy skrajn¹ nakrêtkê i odchylamy j¹ w kierunku przeciwnym, ni¿ s¹ pozosta³e nakrêtki.
Bezw³adnie puszczamy tê nakrêtkê i obserwujemy, co siê dzieje z pozosta³ymi. Powtarzamy
do�wiadczenie kilka razy z ró¿nym wychyleniem nakrêtki i z ró¿nych stron szeregu.



Klub M³odego Odkrywcy 50060

Problem do rozwi¹zania:
Jak zmienia siê prêdko�æ obrotu osoby na sto³ku?
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy prêdko�ci¹ obrotu a innymi parametrami do�wiadczenia?

46. Sto³ek pianisty

Materia³y:
sprawny, okrêcany sto³ek pianisty
2 odwa¿niki po 2 kg ka¿dy lub ciê¿kie, jednakowe ksi¹¿ki
2 odwa¿niki po 5 kg ka¿dy lub jeszcze ciê¿sze, jednakowe ksi¹¿ki
przestrzeñ z równ¹ pod³og¹ (3 m x 3 m)
kilka osób o ró¿nej wadze
olej do smarowania

Przebieg:
Sto³ek pianisty ustawiamy na �rodku pustej przestrzeni. Sprawdzamy, czy krêci siê bez zaciêcia.

Je¿eli s¹ jakie� problemy, wpuszczamy kilka kropel oleju w gwint sto³ka.
Kolejno na sto³ku siadaj¹ osoby o ró¿nej wadze i okrêcamy sto³ek, by na nim wirowa³y, jak na

karuzeli. Podczas wirowania siedz¹cy rozk³ada rêce i sk³ada je na piersi. Obserwujemy, jak siê zmienia
prêdko�æ wirowania.

Nastêpnie osoba o ma³ej wadze siada na sto³ku z dwoma odwa¿nikami po 2 kg w rêkach.
Rozkrêcamy j¹. Rêce z odwa¿nikami winny byæ roz³o¿one na boki. W trakcie obrotu osoba kilka razy
sk³ada rêce na piersi i rozk³ada na bok. Obserwujemy, jak siê zmienia prêdko�æ wirowania.

Nastêpnie osoba o du¿ej wadze siada na sto³ku z dwoma odwa¿nikami po 2 kg w rêkach.
Rozkrêcamy j¹. Rêce z odwa¿nikami winny byæ roz³o¿one na boki. W trakcie obrotu osoba kilka razy
sk³ada rêce na piersi i rozk³ada na bok. Obserwujemy, jak siê zmienia prêdko�æ wirowania.

Nastêpnie osobie o du¿ej wadze zmieniamy odwa¿niki na ciê¿sze (np. po 5 kg). Rozkrêcamy j¹.
Rêce z odwa¿nikami winny byæ roz³o¿one na boki. W trakcie obrotu osoba kilka razy sk³ada rêce
na piersi i rozk³ada na bok. Obserwujemy, jak siê zmienia prêdko�æ wirowania.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego sto³ek obraca siê?
Jak zmienia siê prêdko�æ obrotu sto³ka?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy prêdko�ci¹ obrotu a innymi parametrami do�wiadczenia?

47. Sto³ek rowerzysty

Materia³y:
sprawny, okrêcany sto³ek pianisty
ko³o od roweru
prêt metalowy o wymiarach: 30 cm d³ugo�ci, 8 mm �rednicy
3 paczki plasteliny
przestrzeñ z równ¹ pod³og¹ (3 m x 3 m)
kilka osób o ró¿nej wadze
olej do smarowania

Przebieg:
Sto³ek pianisty ustawiamy na �rodku pustej przestrzeni. Sprawdzamy, czy krêci siê bez zaciêcia.

Je¿eli s¹ jakie� problemy, wpuszczamy kilka kropel oleju w gwint sto³ka.
W piastê ko³a od roweru wk³adamy metalowy prêt, który tym sposobem stanie siê osi¹ ko³a.
Jeden z uczestników siada na okrêcanym sto³ku pianisty. Chwyta ko³o za o� w taki sposób,

by mieæ je przed sob¹ i by swobodnie siê ono mog³o okrêcaæ na metalowym prêcie.
Inna osoba w jednym miejscu na rawce ko³a od strony szprych dobrze przymocowuje uprzednio

wyrobion¹ plastelinê z trzech opakowañ.
Siedz¹cy na sto³ku stara siê nie poruszaæ i trzymaæ za o� ko³o rowerowe dok³adnie przed sob¹.

Inna osoba wprowadza ko³o rowerowe w ruch. Obserwujemy, co siê dzieje.
Do�wiadczenie powtarzamy kilka razy zmieniaj¹c osoby na sto³ku (ciê¿sze i l¿ejsze) oraz zmieniaj¹c

ilo�æ plasteliny przymocowanej do rawki ko³a (raz mniej, raz wiêcej).
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48. Rowerzysta-artysta

Materia³y:
rower z ³atwym do zdemontowania ko³em
3 paczki plasteliny
kilkadziesi¹t plastikowych rurek po napojach
papier kolorowy
klej lub ta�ma klej¹ca, no¿yczki
przestrzeñ z równ¹ pod³og¹ (3 m x 3 m)
olej do smarowania

Przebieg:
Rower ustawiamy na stole ko³ami do góry. Peda³uj¹c sprawdzamy, czy ca³y mechanizm jest sprawny,

je¿eli co� skrzypi - oliwimy, by nas nie rozprasza³o.
Rurki do napojów tniemy na kawa³ki ró¿nej d³ugo�ci: po 0,5 cm, 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm i 16 cm.

Nacinamy je wzd³u¿ rurki. Na ró¿ne szprychy nak³adamy przez naciêcia rurki o ró¿nej d³ugo�ci: na
jedn¹ szprychê maj¹ce 0,5 cm, na drug¹ maj¹ce 1 cm, na trzeci¹ maj¹ce 2 cm i tak dalej. Uwa¿amy
przy tym, by rurki by³y równomiernie roz³o¿one w kole i by wzajemnie o siebie nie ociera³y oraz by by³y
na szprychach jak najbli¿ej osi ko³a.

Wprowadzamy ko³o w szybki ruch, który utrzymujemy przez ok. 5 minut. Pozwalamy, by ko³o
samo spowolni³o siê i zahamowa³o. Obserwujemy.

Nastêpnie na ko³o w pobli¿u osi przyklejamy kulê z ca³ej paczki plasteliny. Wprowadzamy ko³o
w szybki ruch i obserwujemy.

Z kolei za ko³o w pobli¿u rawki przyklejamy kulê z ca³ej paczki plasteliny. Wprowadzamy ko³o
w szybki ruch i obserwujemy.

Teraz na ko³o po�rodku miêdzy osi¹ i rawk¹ ko³a przyklejamy kulê z ca³ej paczki plasteliny.
Wprowadzamy ko³o w szybki ruch i obserwujemy.

Nastêpnie na ko³o w pobli¿u rawki ko³a przyklejamy trzy kule, ka¿da z ca³ej paczki plasteliny.
Kule rozmieszczamy równomiernie po okrêgu. Wprowadzamy ko³o w szybki ruch i obserwujemy.

Nastêpnie na ko³o w pobli¿u rawki ko³a przyklejamy trzy kule, ka¿da z ca³ej paczki plasteliny.
Kule rozmieszczamy po jednej stronie okrêgu. Wprowadzamy ko³o w szybki ruch i obserwujemy.

W koñcu do szprych ko³a w pobli¿u rawki przyklejamy jednakowe kawa³ki papieru kolorowego.
Staramy siê, by ka¿dy kolor wyst¹pi³ kilka razy oraz by kawa³ki papieru kolorowego by³y tej samej
wielko�ci. Wprowadzamy ko³o w szybki ruch i obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy prêdko�ci¹ obrotu a innymi parametrami do�wiadczenia?
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49. Dziwne wahad³o

Materia³y na grupê:
1 odwa¿nik 1 kg
2 odwa¿niki po 0,5 kg
ok. 3 m mocnej linki (mo¿e byæ alpinistyczna)
dwa haki w �cianie lub inne elementy, do których mo¿na przymocowaæ linkê
3 kawa³ki mocnej dratwy - ka¿dy ok. 1 m d³ugo�ci

Przebieg:
Linkê alpinistyczn¹ naci¹gamy (naprê¿amy) mocno miêdzy hakami w �cianie lub innymi elementami,

mocno unieruchomionymi w �cianie. Korzystnie jest, gdy linka bêdzie naprê¿ona
ok. 1,5 m nad ziemi¹.

Do linki przywi¹zujemy dratw¹ odwa¿nik 1 kg (nazwijmy go NR 1). W odleg³o�ci ok. 20 cm
od niego 0,5 kg (nazwijmy go NR 2). I dalej w odleg³o�ci ok. 1 m od drugiego odwa¿nika - kolejny
0,5 kg (nazwijmy go NR 3). Tym sposobem odwa¿niki NR 1 i 2 s¹ zawieszone ok. 20 cm od siebie,
a odwa¿nik NR 3 jest oddalony od NR 2 ok. 1 metra.

Wprowadzamy w ruch odwa¿niki NR 1 i 2, odchylaj¹c je jednocze�nie ok. 20 stopni od pionu.
Obserwujemy, jak wygl¹da ruch obu odwa¿ników oraz co siê dzieje z odwa¿nikiem NR 3. Nastêpnie
powtarzamy do�wiadczenie, odchylaj¹c odwa¿niki ok. 40 stopni. Obserwujemy, jak wygl¹da ruch
obu odwa¿ników oraz co siê dzieje z odwa¿nikiem NR 3. Nastêpnie powtarzamy do�wiadczenie,
odchylaj¹c odwa¿niki ok. 60 stopni. Obserwujemy, jak wygl¹da ruch obu odwa¿ników oraz
co siê dzieje z odwa¿nikiem NR 3.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Czy jest jaka� prawid³owo�æ miêdzy wahniêciami a innymi parametrami do�wiadczenia?
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Dlaczego balony zmieniaj¹ swoj¹ objêto�æ?
Kiedy powietrze przestaje przelatywaæ miêdzy balonami?

50. Balonowa mania

Materia³y na grupê:
kilka balonów gumowych
gumy do ¿ucia
kilka rurek plastikowych o �rednicy ok. 1 cm
mocna guma bieli�niana

Przebieg:
Uczestnicy wk³adaj¹ do ust gumê do ¿ucia i po odpowiednim wyrobieniu masy gumowej próbuj¹

wydmuchaæ z nich jak najwiêksze balony. Mo¿na nawet og³osiæ konkurs na najwiêkszy balon
z gumy do ¿ucia. Podczas konkursu zastanawiamy siê, od czego zale¿y wielko�æ takiego balonu.

Nastêpnie nadmuchujemy jak najwiêkszy balon gumowy. Balon ten ³¹czymy za pomoc¹ plastikowej
rurki z drugim pustym balonem. Ostro¿nie nak³adamy ustniki balonów na rurkê z dwóch stron
i zaciskamy je na rurce, mocno okrêcaj¹c gum¹ bieli�nian¹. Na zakoñczenie mo¿na gumê zawi¹zaæ
na ustniku balonu w supe³. Puszczamy zablokowane u�ciskiem palców powietrze z napompowanego
balonu i obserwujemy, co siê dzieje.

Powtarzamy to do�wiadczenie, ale tym razem nadmuchujemy dwa balony: jeden maksymalnie
a drugi do po³owy. Po po³¹czeniu ustników obu balonów i tym razem puszczamy zablokowane palcami
powietrze i obserwujemy.

Uwaga! Wykonanie eksperymentu wymaga zgodnego dzia³ania co najmniej trzech osób.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu zachodz¹?
Dlaczego woda sama podchodzi do góry miêdzy szklanymi p³ytkami?
Dlaczego, gdy przestrzeñ miêdzy p³ytkami siê zwiêkszy³a, woda przesta³a podchodziæ?

51. W³oskowato�æ

Materia³y na grupê:
2 p³ytki szkie³ka podstawkowego (do preparatów mikroskopowych)
papierowa ta�ma lakiernicza
ostre no¿yczki
szklanka lub du¿a zlewka
woda, jaki� barwnik do wody (np. sok wyci�niêty z czerwonych buraków)
ewentualnie suwmiarka lub �ruba mikrometryczna

Przebieg:
Dwie p³ytki szklane szkie³ka podstawowego dok³adnie wycieramy. Na jednym d³ugim brzegu

przyklejamy do szk³a pasek papierowej ta�my lakierniczej o d³ugo�ci równej p³ytce szklanej i szeroko�ci
ok. 3 mm. Uwaga! Ta�ma powinna byæ przyklejona bardzo starannie wzd³u¿ brzegu szklanej p³ytki.

Nastêpnie naklejamy drugi pasek papierowej ta�my lakierniczej na pierwszy, maj¹cy dok³adnie
takie same parametry. Sk³adamy dwie p³ytki ze sob¹ w taki sposób, by naklejone paski ta�my
lakierniczej znalaz³y siê miêdzy p³ytkami.

Z ta�my lakierniczej wycinamy paski o d³ugo�ci ok. 15 cm i szeroko�ci ok. 0,5 cm ka¿dy. Mocno
oplatamy obie p³ytki na koñcach, ³¹cz¹c je bardzo �ci�le ze sob¹. W efekcie otrzymamy dwie p³ytki
szklane po³¹czone mocno ta�m¹, miêdzy którymi bêdzie cienka szpara, spowodowana obecno�ci¹
pasków ta�my lakierniczej.

Do szklanki lub zlewki nalewamy wodê i zabarwiamy j¹. Zamaczamy p³ytki w wodzie na g³êboko�æ
ok. 1 cm i obserwujemy, co siê dzieje miêdzy p³ytkami.

Nastêpnie powtarzamy eksperyment, ale miêdzy szklane p³ytki naklejamy nie dwie, lecz cztery
warstwy ta�my lakierniczej, aby przestrzeñ miêdzy p³ytkami by³a wiêksza. Zamaczamy p³ytki w wodzie
na g³êboko�æ ok. 1 cm i obserwujemy, co siê dzieje miêdzy p³ytkami.

Powtarzamy eksperyment, ale miêdzy szklane p³ytki naklejamy nie cztery, lecz osiem warstw ta�my
lakierniczej, aby przestrzeñ miêdzy p³ytkami by³a jeszcze wiêksza. Zamaczamy p³ytki w wodzie
na g³êboko�æ ok. 1 cm i obserwujemy, co siê dzieje miêdzy p³ytkami.

Znów powtarzamy eksperyment, ale miêdzy szklane p³ytki naklejamy nie osiem, lecz szesna�cie
warstw ta�my lakierniczej, aby przestrzeñ miêdzy p³ytkami by³a jeszcze wiêksza. Zamaczamy p³ytki
w wodzie na g³êboko�æ ok. 1 cm i obserwujemy, co siê dzieje miêdzy p³ytkami.

Warto zachowaæ wszystkie cztery pary p³ytek i zmierzyæ suwmiark¹ lub �rub¹ mikrometryczn¹,
jak wielka jest przestrzeñ miêdzy nimi.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak mo¿na okre�liæ wysoko�æ, nie mierz¹c jej?
Jak dokonaæ analizy, które z obliczeñ jest najbardziej prawdopodobne?
Jak u�redniaæ wyniki?

52. Wysoko�æ w terenie

Materia³y na grupê:
linijki ró¿nej d³ugo�ci
ta�my miernicze (min. 10 m)
zeszyty do notowania pomiarów
przybory do pisania
ewentualnie kalkulatory

Przebieg:
Podzieleni na 3-4 grupy wychodzimy w teren, w którym stoj¹ s³upy energetyczne, mosty lub wiadukty,

samotne drzewa, kominy i inne wysokie budowle, itp. Zadaniem ka¿dej grupy jest okre�lenie, z jak
najwiêksz¹ dok³adno�ci¹, wysoko�ci tych obiektów bez mierzenia ich bezpo�rednio (co mo¿e byæ
zreszt¹ niebezpieczne).

Grupa wymy�la swój sposób na okre�lenie lub obliczenie wysoko�ci takich obiektów. W dyskusji
mo¿emy wskazaæ na takie sposoby jak wykorzystanie prawa Talesa, proporcjonalno�ci
lub przystawalno�ci figur, ale ostateczne decyzje powinny zapadaæ w grupach badawczych.

Grupa w notatniku szkicuje obiekty i obok nanosi ich wysoko�ci, wynikaj¹ce z dokonanych obliczeñ.
Kilka grup powinno badaæ te same obiekty, ale nie w tym samym czasie. Badania nale¿y
tak zorganizowaæ, aby uczniowie z ró¿nych grup nie mieli mo¿liwo�ci przekazywania sobie wzajemnie
informacji.

Nastêpnie na kartonie szkicujemy badane obiekty i obok zapisujemy wysoko�ci wyliczone przez
wszystkie grupy. Obliczamy �redni¹ wysoko�æ. Ustosunkowujemy siê do pomiarów, które maj¹
najwiêksze rozbie¿no�ci.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego tak trudno oderwaæ metalowy kr¹¿ek od powierzchni wody?
Jakie si³y tu dzia³aj¹?

53. Co przytrzymuje kr¹¿ek?

Materia³y:
wysokie szklane naczynie o �rednicy co najmniej 18-20 cm
drewniany klocek wy¿szy o kilka cm od tego¿ naczynia
linijka d³ugo�ci co najmniej 40 cm
kr¹¿ek z blachy o �rednicy ok. 10 cm i grubo�ci 0,5-1 mm
kr¹¿ek z tej samej blachy o �rednicy ok. 15 cm i grubo�ci 0,5-1 mm
mocny, a cienki jak niæ, drut miedziany
o³ówek
lutownica i cyna do lutowania
kilka monet
plastelina
kilkana�cie starych gazet

Przebieg:
Do naczynia wlewamy wodê do wysoko�ci ok. 3/4.
Dok³adnie w �rodku metalowego kr¹¿ka o �rednicy 10 cm przylutowujemy cienki drut miedziany.

Drug¹ koñcówkê drutu owijamy wokó³ koñca linijki. Obok naczynia z wod¹ stawiamy klocek, na nim
o³ówek, a na o³ówku linijkê z przymocowanym blaszanym kr¹¿kiem. Przyklejaj¹c na przeciwleg³ym
do drutu koñcu linijki plastelinê, staramy siê uchwyciæ równowagê linijki na o³ówku, czyli spowodowaæ,
by by³a ona jak waga w poziomie. Pod klocek wk³adamy tyle gazet, by zwisaj¹cy metalowy kr¹¿ek by³
na wysoko�ci nieco wy¿szej ni¿ poziom wody w naczyniu.

Kr¹¿ek wk³adamy do naczynia. Ma³ymi porcjami dolewamy wody do naczynia, a¿ kr¹¿ek oprze siê
na powierzchni wody niczym p³ywaj¹ca tratwa. Sprawdzamy, czy kr¹¿ek przylega do powierzchni
wody ca³¹ swoj¹ powierzchni¹.

Nastêpnie próbujemy przewa¿yæ linijkê, dok³adaj¹c na plastelinê drobne monety: najpierw jedn¹,
potem drug¹, trzeci¹, itd. Po po³o¿eniu ka¿dej monety obserwujemy po³o¿enie metalowego kr¹¿ka
na wodzie oraz zachowanie siê powierzchni wody. Obserwacje skrzêtnie notujemy.

Powtarzamy ca³e do�wiadczenie dla kr¹¿ka o �rednicy 15 cm.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak zaprojektowaæ i wykonaæ przedsiêwziêcie, by w akwarium uzyskaæ stan równowagi biologicznej?

54. Podwodny �wiat

Materia³y na grupê:
kilka kartonów (tyle, ile grup bierze udzia³ w eksperymencie)
tyle¿ kompletów pisaków (markerów)
ksi¹¿ki akwarystyczne
szklane akwaria (tyle, ile grup bierze udzia³ w eksperymencie)
pomocnicze oprzyrz¹dowanie: pompki z filtrem, natleniacze, siateczki, lampy, itp.
wiaderka, p³yn do mycia naczyñ, g¹bki do mycia
kawa³ek p³ótna (np. 40 x 100 cm), stalowe miski lub blachy do pieczenia
dostêp do kranu z wann¹ lub du¿ym zlewem, dostêp do piekarnika
wybrane gatunki ryb i innych zwierz¹t wodnych
wybrane gatunki glonów i ro�lin wodnych
pomieszczenie, w którym mo¿na akwaria ustawiæ na sta³e

Przebieg:
Etap I
W domu ka¿dy z uczestników eksperymentu zapoznaje siê z literatur¹ akwarystyczn¹.
Etap II
W grupach i na kartonie, przy pomocy pisaków, korzystaj¹c z ksi¹¿ek akwarystycznych,

opracowujemy model ekosystemu, który pragniemy stworzyæ w naszym akwarium. Staramy siê
tak dobraæ wszystkie parametry fizyczne (woda, �wiat³o, ska³y na dnie, natlenianie, filtrowanie, itp.)
i biologiczne (sk³ad gatunkowy ryb i innych zwierz¹t, alg i ro�lin wodnych, itp.), by stworzyæ warunki
równowagi ekosystemu. Jest to bardzo wa¿na czê�æ projektu, bowiem od dobrego doboru wszystkich
parametrów zale¿y efekt ca³ego przedsiêwziêcia.

Etap III
Ka¿da grupa przygotowuje akwarium na przyjêcie organizmów ¿ywych. Dok³adnie je myje, sprawdza

szczelno�æ, przymocowuje akcesoria (pompka, filtry, itd.), przygotowuje wodê w wiaderkach. Nastêpnie
dok³adnie oczyszczamy ¿wir i piasek. Najlepiej to zrobiæ w nastêpuj¹cy sposób: z p³ótna szyjemy
worek o wymiarach 40 x 50 cm. Do worka wsypujemy porcje ¿wiru lub piasku - oko³o po³owy objêto�ci
worka. Trzymaj¹c worek z zawarto�ci¹ za krawêdzie, umieszczamy go w strumieniu mocnej wody,
np. pod kranem nad wann¹. P³uczemy do chwili, a¿ z worka przestan¹ wyp³ywaæ jakiekolwiek
zanieczyszczenia. Nastêpnie porcje piachu lub ¿wiru wysypujemy do stalowego pojemnika
i umieszczamy na pó³ godziny w gor¹cym (max.) piekarniku. Oczyszczony ¿wir lub piach umieszczamy
w akwarium.

Etap IV
Do przygotowanego akwarium

powoli nalewamy odstanej
w wiadrach wody. Przenosimy
�mieszkañców� naszego
podwodnego �wiata do akwarium.
Przez pierwsze tygodnie
obserwujemy ekosystem bardzo
czêsto i notujemy wszystkie zmiany.
Staramy siê reagowaæ na
niekorzystne zjawiska (np. obrastanie �cian akwarium glonami) - pomoc znajdziecie w literaturze.

Uwaga! Warto zaprojektowaæ ró¿norodne ekosystemy, by móc je porównywaæ.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego powstaj¹ bañki mydlane?
Od czego zale¿y wielko�æ bañki?
Od czego zale¿y trwa³o�æ bañki?
Dlaczego bañki maj¹ ró¿ne kolory - najczê�ciej wszystkie kolory têczy?
Jaki kszta³t maj¹ bañki i dlaczego w³a�nie taki?

55. Bañki mydlane

Materia³y:
cienki drut (najlepiej izolowany)
no¿yczki do ciêcia drutu
naczynia ró¿nej wielko�ci, w tym miska o �rednicy min. 70 cm
ciep³a woda
p³yn do mycia naczyñ
szampon
ró¿ne rodzaje myd³a (w tym koniecznie szare)
p³yn do k¹pieli
jaki� p³yn do prania
jaki� proszek do prania

Przebieg:
Z cienkiego izolowanego drutu wykonujemy pêtle o ró¿nych �rednicach: 1 cm, 2 cm, 4 cm, 10 cm,

20 cm, 50 cm. Ka¿da pêtla powinna mieæ �r¹czkê� do trzymania (jak lupa). Dbamy o to, by uciête
koñcówki drutu nie znalaz³y siê w owalu pêtli, lecz by oba by³y na koñcu �r¹czki�.

W ró¿nych naczyniach przygotowujemy roztwory wody i p³ynów, myde³, proszków, itd. W ka¿dym
naczyniu przygotowujemy roztwór z innym �rodkiem myj¹cym.

Zanurzaj¹c pêtlê w roztworach i dmuchaj¹c w pêtlê wykonujemy bañki mydlane. Staramy siê tak
dobraæ proporcje wody i myde³, proszków, p³ynów, by nasze bañki by³y jak najbardziej trwa³e i jak
najwiêksze.

Organizujemy konkursy na najd³u¿ej lec¹c¹, najwiêksz¹ oraz najbardziej kolorow¹ bañkê mydlan¹.
Proponujê, by konkurs taki rozegraæ w pierwszym etapie w du¿ym pomieszczeniu (np. w sali
gimnastycznej lub du¿ym korytarzu), a nastêpnie w terenie, w miejscu, gdzie jest silny wiatr.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Od czego zale¿y kolor i kszta³t figury na wiruj¹cym kr¹¿ku?
Jaki jest zwi¹zek kszta³tu i koloru narysowanej figury z tym, co widzimy podczas wirowania?
Dlaczego u¿yli�my tuszu koloru czarnego i bia³ej tektury?

56. Wiruj¹ce kr¹¿ki

Materia³y:
gruba tektura (np. z opakowañ po sprzêcie agd) bia³a z jednej strony
dobrze zaostrzony o³ówek (najlepiej nie sze�cio�cienny, lecz cylindryczny)
czarny marker lub czarny tusz kre�larski i patyk do pisania
linijka, k¹tomierz

Przebieg:
Z grubej tektury wycinamy kilka kr¹¿ków o �rednicy ok. 20 cm ka¿dy. Kr¹¿ki powinny byæ jednolicie

bia³e, a brzegi ich winny byæ równo przyciête (bez szarpniêæ, �zêbów�, itp.).
Na kr¹¿kach wyznaczamy dok³adnie ich �rodek i wykonujemy w nim otwór takiej wielko�ci,

by mo¿na by³o kr¹¿ki na³o¿yæ na zaostrzony o³ówek i swobodnie wirowaæ tym kr¹¿kiem na o³ówku.
Wykonujemy na trzech kr¹¿kach tuszem trzy ró¿ne rysunki.
Suszymy rysunki na kr¹¿kach.
Nak³adamy kr¹¿ki kolejno na szpic o³ówka i wirujemy nimi, obserwuj¹c, jaki kolor i kszta³t maj¹

wiruj¹ce figury.
Nastêpnie wymy�lamy w³asne figury i malujemy je tuszem lub markerem na pozosta³ych kr¹¿kach.
Suszymy rysunki na kr¹¿kach. Nak³adamy kr¹¿ki kolejno na szpic o³ówka i wirujemy nimi,

obserwuj¹c, jaki kolor i kszta³t maj¹ nowe wiruj¹ce figury.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego tak trudno trafiæ monet¹ do szklanki i kart¹ do kubka, a nawet miski?
Jakie si³y tu dzia³aj¹?
W jaki sposób �przechytrzyæ� te si³y?

57. Jak trafiæ?

Materia³y:
du¿e wiaderko o �rednicy min. 40 cm
du¿a miska o �rednicy min. 60 cm
metalowy kubek pó³litrowy
karty do gry
szklanka
monety 1 z³ (po 5 dla ka¿dego uczestnika eksperymentu)
woda

Przebieg:
Dok³adnie w �rodku wiaderka ustawiamy szklankê (mo¿na j¹ przymocowaæ plastelin¹).
Nastêpnie do wiaderka z kubkiem na dnie wlewamy wodê do wysoko�ci ok. 5/6. Zestaw ustawiamy

na pod³odze. Organizujemy konkurs, którego regu³y s¹ nastêpuj¹ce:
Ka¿dy ma do dyspozycji 5 monet. Trzymaj¹c monetê palcami w taki sposób, by jej po³owa wystawa³a

ponad wodê, a druga czê�æ by³a zanurzona, staramy siê wrzuciæ jak najwiêcej monet do umieszczonej
na dnie wiadra szklanki. Konkurs wygrywa ten, kto umie�ci najwiêcej monet w szklance.

Na pod³odze ustawiamy du¿¹ miskê, w �rodku której przymocowujemy plastelin¹ metalowy,
pó³litrowy kubek. Organizujemy konkurs, którego regu³y s¹ nastêpuj¹ce:

Ka¿dy zawodnik ma 5 kart do gry. Z wysoko�ci co najmniej 1,5 m nad misk¹ staramy siê
jak najwiêksz¹ ilo�ci¹ kart trafiæ do kubka lub miski. Za trafienie kart¹ do kubka - 3 pkt., za trafienie
do miski - 1 pkt. Karty nale¿y trzymaæ równolegle do pod³ogi, nie mo¿na ich wyginaæ ani zginaæ.
Konkurs wygrywa ten, kto uzbiera najwiêcej punktów.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?

58. �wiat³owód?

Materia³y:
rura pcv d³ugo�ci 1 m i �rednicy min. 10 cm
kr¹¿ek z blachy 0,5 mm o �rednicy wiêkszej o 2 cm od obwodu rury pcv
klej polimerowy lub inny klej wodoszczelny
wiertarka i cienkie wiert³a do metalu, no¿yce do metalu, kombinerki
latarka (mocno �wiec¹ca)
miska o �rednicy min. 60 cm
cienka rurka do napojów
o³ówek, lignina, woda

 Przebieg:
Przystawiamy centralnie rurê pcv wê¿szym koñcem do kr¹¿ka z blachy i obrysowujemy j¹,

zaznaczaj¹c okr¹g wielko�ci rury pcv. Nastêpnie no¿ycami do blachy nacinamy brzeg metalowego
kr¹¿ka do zaznaczonego o³ówkiem okrêgu, co mniej wiêcej 1 cm. Zaginamy brzeg blachy pod k¹tem
90o. Do �rodka zagiêcia wciskamy warstwê kleju polimerowego, równomiernie dooko³a wewn¹trz
zagiêcia, nie opuszczaj¹c ani jednego miejsca. Czekamy, a¿ klej nieco przyschnie (przy dotkniêciu,
nie lepi siê do palców). Nastêpnie wyciskamy drug¹ warstwê kleju polimerowego, tym razem bardzo
obfit¹ i wk³adamy do kr¹¿ka rurê pcv. Tym sposobem rura i kr¹¿ek stworz¹ jedno szczelne naczynie.
Czekamy, a¿ klej dobrze wyschnie. Nape³niamy naczynie wod¹ i sprawdzamy szczelno�æ. Wylewamy
wodê.

Na dole naczynia (o 5 cm od przymocowanej blachy) w rurze pcv wiercimy otwór o �rednicy
cienkiej rurki do napojów. Wk³adamy rurkê do rury pcv na g³êboko�æ kilku cm, aby kilkana�cie cm
wystawa³o na zewn¹trz. Uszczelniamy rurkê do napojów klejem polimerowym. Koreczkiem z ligniny
zatykamy rurkê, by woda nie lecia³a, gdy tego nie chcemy.

Nape³niamy naczynie z rury pcv wod¹ do wysoko�ci 9/10. Na górze rury przymocowujemy latarkê
w taki sposób, by �wieci³a dok³adnie na dno rury. Dok³adnie zaciemniamy pomieszczenie. Zapalamy
latarkê, otwieramy korek i podstawiamy miskê w miejscu, dok¹d siêga strumieñ wody wylatuj¹cej
z rury. Obserwujemy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
W jaki sposób p³ywaj¹ poszczególne lodowe walce i dlaczego w³a�nie tak?
Jak g³êboko s¹ zanurzone i dlaczego?
Które siê topi¹ najszybciej, a które najwolniej i dlaczego?

59. Góry lodowe

Materia³y:
du¿a i g³êboka miska (najlepiej o �rednicy powy¿ej 80 cm)
dostêp do zamra¿arki i czajnika bezprzewodowego
ok. 20 plastikowych pojemniczków po filmach fotograficznych
kuweta, pisak do folii, zegarek z sekundnikiem
nici, wyka³aczki, monety ró¿nej wielko�ci
woda

Przebieg:
Plastikowe pojemniczki po filmach fotograficznych numerujemy pisakiem do folii i nape³niamy

po brzeg wod¹. Na brzegach ka¿dego pojemniczka k³adziemy wyka³aczkê z przywi¹zan¹ nitk¹ d³ugo�ci
4 cm. Niæ powinna zwisaæ w wodzie. Do pojemniczka nr 1 oprócz nici nic nie wrzucamy. Do pojemniczka
nr 2 wrzucamy na dno monetê 1-groszow¹. Do pojemniczka nr 3 wrzucamy na dno monetê 2-groszow¹.
Do pojemniczka nr 4 wrzucamy na dno monetê 5-groszow¹. Do pojemniczka nr 5 wrzucamy na dno
monetê 10-groszow¹. Do pojemniczka nr 6 wrzucamy na dno monetê 20-groszow¹. Do pojemniczka
nr 7 wrzucamy na dno monetê 50-groszow¹. Do pojemniczka nr 8 wrzucamy na dno 2 monety 50-
groszowe. Do pojemniczka nr 9 wrzucamy na dno 3 monety 50-groszowe. Do pojemniczka nr 10
wrzucamy na dno 4 monety 50-groszowe. Do pojemniczka nr 11 wrzucamy na dno 5 monet 50-
groszowych. Do pojemniczka nr 12 wrzucamy na dno 6 monet 50-groszowych. Do pojemniczka nr 13
wrzucamy na dno 7 monet 50-groszowych. Do pojemniczka nr 14 wrzucamy na dno 8 monet 50-
groszowych. Do pojemniczka nr 15 wrzucamy na dno 9 monet 50-groszowych. Do pojemniczka nr 16
wrzucamy na dno 10 monet 50-groszowych. Do pojemniczka nr 17 wrzucamy na dno 1 monetê 1-
z³otow¹. Do pojemniczka nr 18 wrzucamy na dno 2 monety 1-z³otowe. W pojemniczku nr 19
zawieszamy na nici 1 monetê 1-z³otow¹ - dok³adnie w po³owie pojemniczka (pomocna bêdzie
wyka³aczka, która wsparta o krawêdzie pojemniczka pos³u¿y jako element, do którego mo¿emy
przymocowaæ niæ z przywi¹zan¹ monet¹). W pojemniczku nr 20 zawieszamy na nici 2 monety
1-z³otowe - w po³owie pojemniczka.

Wstawiamy pojemniczki do zamra¿arki na 24 godziny.
Do kuwety nalewamy wrz¹cej wody (na ok. 4 cm) i wk³adaj¹c kolejno pojemniczki z lodem,

powodujemy, by nieco odtaja³y. W ten sposób uwalniamy lodowe walce z zawarto�ci¹ z pojemniczka.
Wyjête lodowe walce ponownie umieszczamy w zamra¿arce, by bardziej nie staja³y. Przed w³o¿eniem
numerujemy walce pisakiem do folii, zgodnie z numeracj¹ pojemniczków.

Nastêpnie nape³niamy miskê zimn¹ wod¹ na wysoko�æ 3/4.
Kolejno trzymaj¹c za niæ umieszczamy lodowe walce w misce z wod¹ i obserwujemy ich

zachowanie, w szczególno�ci sposób p³ywania, g³êboko�æ zanurzenia i tempo topnienia.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego wkraplane substancje przybieraj¹ w wodzie takie kszta³ty, a nie inne?
Jaka jest zale¿no�æ kszta³tu kolorowej substancji od ruchu i spoczynku wody?
Jaka jest zale¿no�æ kszta³tu kolorowej substancji od jej gêsto�ci?

60. Kolorowe wirowanie

Materia³y:
2 jednakowe wysokie prze�roczyste szklanki
letnia woda
zakraplacze
dwustronna ta�ma klej¹ca (najlepiej �g¹bczasta�)
obrotowy sto³ek do pianina
kolorowe substancje (esencja herbaciana, sok z wi�ni, gêsty syrop z malin,
rzadki kisiel truskawkowy, gêsty kisiel truskawkowy,
rzadki budyñ czekoladowy, gêsty budyñ czekoladowy)

Przebieg:
Jedn¹ szklankê ustawiamy na stole, drug¹ przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ dwustronn¹ do sto³ka

do pianina. Obie szklanki nape³niamy letni¹ wod¹ do 2/3 wysoko�ci.
Do szklanki na stole wkraplamy zakraplaczem (na �rodek powierzchni wody) kroplê herbacianej

esencji i obserwujemy, jakie kszta³ty przyjmuje esencja w szklance. Nastêpnie sto³ek dla pianisty
z przymocowan¹ szklank¹ wprowadzamy w ruch wirowy i w trakcie wirowania wkraplamy zakraplaczem
(na �rodek powierzchni wody) kroplê herbacianej esencji i obserwujemy, jakie kszta³ty przyjmuje
esencja w szklance w trakcie ruchu i po jego ustaniu. Myjemy obie szklanki.

Nastêpnie do szklanki na stole wkraplamy zakraplaczem (na �rodek powierzchni wody) kroplê
soku z wi�ni i obserwujemy, jakie kszta³ty przyjmuje sok w szklance. Ponownie sto³ek dla pianisty
z przymocowan¹ szklank¹ wprowadzamy w ruch wirowy i w trakcie wirowania wkraplamy zakraplaczem
(na �rodek powierzchni wody) kroplê soku z wi�ni i obserwujemy, jakie kszta³ty przyjmuje sok
w szklance w trakcie ruchu i po jego ustaniu. Myjemy obie szklanki.

Powtarzamy do�wiadczenie i obserwacje, wkraplaj¹c kolejno do obu szklanek: gêsty syrop
z malin, rzadki kisiel truskawkowy, gêsty kisiel truskawkowy, rzadki budyñ czekoladowy, gêsty
budyñ czekoladowy. Oczywi�cie po ka¿dej obserwacji myjemy obie szklanki.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Kiedy i dlaczego d�wiêki wydawane przez uderzane szklanki siê ró¿ni¹?
Jaka jest zale¿no�æ wysoko�ci d�wiêku od zawarto�ci soli lub cukru?

61. Wodny koncert

Materia³y:
16 jednakowych szklanek, du¿a kuweta
pisak do folii
woda (zimna i gor¹ca)
sól, cukier
stalowe, cynowe lub srebrne ³y¿eczki od herbaty

Przebieg:
Szklanki ustawiamy w dwóch szeregach na stole i numerujemy pisakiem do folii - nieparzyste

numery bêd¹ mia³y szklanki w pierwszym rzêdzie, parzyste w drugim. Uwaga! Dobrze jest ustawiæ
szklanki w jakim� p³askim naczyniu, np. w kuwecie, bowiem bêdzie siê z nich wylewa³a woda.

Do pierwszej szklanki wlewamy zimn¹ wodê do po³owy, do drugiej do pe³na. Uderzamy ³y¿eczk¹
w boki szklanek i porównujemy wydawane przez nie d�wiêki.

Do trzeciej szklanki wlewamy gor¹c¹ wodê do po³owy, do czwartej do pe³na. Uderzamy ³y¿eczk¹
i porównujemy wydawane przez trzeci¹ i czwart¹ szklankê d�wiêki, a nastêpnie uderzamy wszystkie
szklanki i porównujemy d�wiêki, ustalaj¹c kolejno�æ wysoko�ci d�wiêków.

Do pozosta³ych szklanek wlewamy gor¹c¹ wodê wg zasady: nieparzyste - do po³owy, parzyste -
do pe³na. Do pi¹tej i szóstej szklanki wsypujemy po 5 ³y¿eczek soli kuchennej i dok³adnie mieszamy.
Uderzamy ³y¿eczk¹ i porównujemy wydawane przez te szklanki d�wiêki. Do siódmej i ósmej szklanki
wsypujemy po 10 ³y¿eczek soli kuchennej i dok³adnie mieszamy. Uderzamy ³y¿eczk¹ i porównujemy
wydawane przez te szklanki d�wiêki. Do dziewi¹tej i dziesi¹tej szklanki wsypujemy po 20 ³y¿eczek
soli kuchennej i dok³adnie mieszamy. Uderzamy ³y¿eczk¹ i porównujemy wydawane przez te szklanki
d�wiêki.

Do jedenastej i dwunastej szklanki wsypujemy po 5 ³y¿eczek cukru i dok³adnie mieszamy. Uderzamy
³y¿eczk¹ i porównujemy wydawane przez te szklanki d�wiêki. Do trzynastej i czternastej szklanki
wsypujemy po 10 ³y¿eczek cukru i dok³adnie mieszamy. Uderzamy ³y¿eczk¹ i porównujemy wydawane
przez te szklanki d�wiêki. Do piêtnastej i szesnastej szklanki wsypujemy po 20 ³y¿eczek cukru
i dok³adnie mieszamy. Uderzamy ³y¿eczk¹ i porównujemy wydawane przez te szklanki d�wiêki.

Nastêpnie porównujemy d�wiêk wydawany przez szklanki z tak¹ sam¹ zawarto�ci¹ wody,
ale ró¿nymi substancjami: np. pe³nej szklanki z 5 ³y¿eczkami soli i pe³nej szklanki z 5 ³y¿eczkami cukru.

Na zakoñczenie uderzamy wszystkie szklanki i ustawiamy w kolejno�ci wysoko�ci d�wiêków.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Jakie kszta³ty maj¹ mydlane �cianki figur? Dlaczego w³a�nie takie?
Jaka jest zale¿no�æ kszta³tu �cianki od wielko�ci figury?

62. Mydlana geometria

Materia³y:
drut miedziany grubo�ci 1-2 mm
lutownica, cyna lutownicza, kalafonia
kombinerki lub szczypce do ciêcia drutu
linijka, kalkulator
garnek z ciep³¹ wod¹
p³yn do rêcznego prania lub myd³o w p³ynie
gliceryna kosmetyczna lub farmaceutyczna

Przebieg:
Z miedzianego drutu, z pomoc¹ lutownicy, wykonujemy modele figur geometrycznych, przy czym

drut stanowiæ bêdzie krawêdzie figur, �cianek natomiast nie bêdzie. Warto wykonaæ ostros³up
o podstawie kwadratu, ostros³up o podstawie trójk¹ta, ostros³up o podstawie sze�cioboku, sze�ciany
ró¿nej wielko�ci, sze�cioboki ró¿nych rozmiarów, itp. Uwaga! Krawêdzie nie powinny byæ krótsze ni¿
2 cm ani d³u¿sze ni¿ 10 cm. Mo¿emy wykonaæ np. sze�ciany o trzech wymiarach krawêdzi: 3 cm,
6 cm i 9 cm. Podobnie inne figury.

Do wierzcho³ka figur przylutowujemy miedziany prosty drut o d³ugo�ci ok. 20 cm (�uchwyt�).
W garnku przygotowujemy roztwór do robienia baniek mydlanych, mieszaj¹c 2 litry wody

z kilkoma ³y¿kami p³ynu do rêcznego prania lub myd³a w p³ynie.
Kolejno, trzymaj¹c za �uchwyt�, zanurzamy nasze druciane figury w roztworze, nabieraj¹c mydlin

na ich krawêdzie. Staramy siê, by bañki by³y rozpiête miêdzy wszystkimi krawêdziami!
Obserwujemy i rysujemy kszta³ty mydalnych �cianek figur.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Jaki jest rozk³ad si³ podczas obu do�wiadczeñ?
Kiedy u¿ywamy wiêkszej si³y?

63. Podno�nik

Materia³y:
mocny sznurek lub linka
drut do robótek rêcznych
ciê¿ka, gruba ksi¹¿ka w twardej oprawie

Przebieg:
K³adziemy najgrubsz¹ i najciê¿sz¹ ksi¹¿kê, jak¹ posiadamy, na pod³odze.
Stajemy przy ksi¹¿ce.
Pochylamy siê i staramy siê j¹ podnie�æ na wysoko�æ ok. 1/2 m nad pod³ogê.
Nastêpnie stawiamy tê ksi¹¿kê na pod³odze grzbietem do góry.
Dok³adnie w �rodek ksi¹¿ki, miêdzy kartki, a jeszcze lepiej pod grzbiet, wsuwamy sznurek.
Uwaga! Mo¿emy sobie pomóc drutem do robótek rêcznych.
Sznurek powinien mieæ oko³o 2-3 m d³ugo�ci.
Dwie osoby chwytaj¹ koñce sznura i mocno go naci¹gaj¹, podnosz¹c ksi¹¿kê.
Powtarzamy oba do�wiadczenia zastanawiaj¹c siê, który sposób podnoszenia ksi¹¿ki

wymaga od nas wiêkszego wysi³ku oraz jak to siê dzieje, ¿e sznurek ci¹gniemy do ty³u,
a ksi¹¿ka podnoszona jest przez ten sznurek do góry?
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Jakie jest tempo przep³ywania wody?
Dlaczego nie zawsze jest jednakowe?

64. Staro¿ytne zegary

Materia³y na grupê:
5 jednorazowych tekturowych kubeczków (jednakowych)
5 plastikowych pojemników ok. 1 litra (np. opakowañ po lodach)
szeroka ta�ma samoprzylepna (mocna)
deski o wymiarach 50 x 10 cm, 100 x 10 cm, 15 x 10 cm, 20 x 10 cm
cyrkiel, no¿yczki, m³otek, gwo�dzie (2-3 cm)
dzbanek i dostêp do wody, stoper lub zegarek z sekundnikiem

Przebieg:
Deski 50 x 10 cm i 15 x 10 cm zbijamy gwo�dziami

w kszta³t litery L, w taki sposób, by po ustawieniu sta³a
na stole (konstrukcja nr 1) . Deski 100 x 10 cm i 20 x 10
cm równie¿ zbijamy w literê L (konstrukcja nr 2). Obie
konstrukcje stawiamy d³u¿sz¹ desk¹ do góry na stole -
mo¿na je równie¿ oprzeæ o �cianê.

Piêæ jednorazowych tekturowych kubeczków
przypinamy tu¿ obok krawêdzi kubka w jednakowych
odleg³o�ciach do konstrukcji nr 1. Kubki powinny wisieæ
przypiête do d³u¿szej deski, jeden dok³adnie pod drugim,
odleg³o�æ miêdzy dnem kubka a brzegiem nastêpnego
winna wynosiæ kilka cm i powinna byæ miêdzy wszystkimi
kubkami taka sama. Najni¿szy kubeczek powinien staæ
na krótszej desce. W dnie najwy¿szego kubka
wykonujemy cyrklem blisko siebie 4 dziurki o �rednicy
ok. 2 mm ka¿da. W dnie drugiego od góry kubka
wykonujemy 3 takie dziurki, w kolejnym kubku 2 dziurki
i w drugim od do³u 1 dziurkê. Tym sposobem, kolejne
kubki maj¹ w swoim dnie coraz mniej dziurek, licz¹c od
górnego do dolnego. Kubek najni¿szy nie ma dziurek.
Zaklejamy dziurki w najwy¿szym kubku mocn¹ ta�m¹
klej¹c¹.

Dzbankiem nalewamy do najwy¿szego kubeczka
wodê (jak najpe³niej). Ustawiamy stoper i odklejamy
ta�mê blokuj¹c¹ odp³yw wody z najwy¿szego kubeczka.
Mierzymy czas przep³ywu wody. Zapisujemy czasy:
opró¿nienia najwy¿szego kubeczka, opró¿nienia
drugiego kubeczka, i tak dalej, a¿ do ca³kowitego
przelania siê wody do najni¿szego kubeczka.
Powtarzamy do�wiadczenie sprawdzaj¹c, czy pomiary
s¹ zawsze takie same.

Nastêpnie do drugiej konstrukcji z desek przypinamy pinezkami piêæ pojemników 1-litrowych,
analogicznie do poprzedniego do�wiadczenia. Tym razem po�rodku dna czterech górnych pojemników
wykonujemy tylko jedn¹ dziurkê o wymiarach ok. 2 mm. W najni¿szym pojemniku nie powinno byæ
dziurki. Ponownie nalewamy dzbankiem wodê do najwy¿szego pojemnika, odklejamy ta�mê blokuj¹c¹
odp³yw i wykonujemy stosowne pomiary.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Jakie jest tempo spalania �wiecy i od czego zale¿y?
Dlaczego nie jest jednakowe w ró¿nych rodzajach �wiec?

65. Woskowe zegary

Materia³y na grupê:
nó¿,
trzy pary po dwie identyczne �wiece, w tym:

2 wysokie i cienkie (tzw. �prawos³awna�) - im cieñsze, tym lepiej
2 niskie i grube (ale o równych brzegach, niezdobione)
2 bia³e, d³ugo�ci oko³o 20 cm

zapa³ki
pisak do folii
plastelina
szeroka taca szklana lub metalowa
stoper lub zegarek z sekundnikiem

Przebieg:
�wiece ustawiamy na tacy parami, po dwie jednego rodzaju blisko siebie (ok. 2-3 cm),

przytwierdzaj¹c je np. plastelin¹. Staramy siê, by pary �wiec by³y oddalone od siebie min. 10 cm.
Zapalamy po jednej �wiecy ka¿dego rodzaju jednocze�nie (powinny to robiæ trzy osoby jednocze�nie),
w³¹czaj¹c stoper (czwarta osoba). Co 10 minut zaznaczamy pisakiem na �wiecach nie zapalonych
miejsce, do jakiego nadtopi³a siê ich �bli�niacza� �wieca (krótka kreska), a co godzinê zaznaczamy
na tych¿e �wiecach d³ug¹ kreskê.

Które �wiece nadaj¹ siê najlepiej do pomiaru czasu?
Uwaga!
To do�wiadczenie d³ugo trwa, w zwi¹zku z czym mo¿na je wykonaæ razem z innym.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego z r¹czki metalowej szpatu³ki przeskakuj¹ na palec iskry?
Sk¹d siê wzi¹³ pr¹d elektryczny?

66. Elektryczny szok

Materia³y na grupê:
kawa³ek polistyrenu (styropianu) ok. 10 x 10 x 6 cm
metalowa szpatu³ka do nak³adania tortu (ca³a metalowa!)
szklanka
gumowe rêkawice
lampka nocna
ciemny materia³ do zaciemniania pokoju

Przebieg:
Zak³adamy na rêce gumowe rêkawiczki.
W rêkawicach na stole ustawiamy piramidê w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

najni¿ej szklanka postawiona dnem do góry,
na szklance metalowa szpatu³ka do nak³adania tortu,
na szpatu³ce kawa³ek polistyrenu (styropianu).

Konstrukcja powinna byæ w stanie równowagi, to znaczy powinna staæ bez podtrzymywania.
Osoba bez rêkawiczek zbli¿a powoli do wystaj¹cej metalowej r¹czki szpatu³ki wyci¹gniêty palec

wskazuj¹cy. Powtarza to zbli¿enie kilka razy.
Maksymalnie zaciemniamy pokój. Na stole ustawiamy w³¹czon¹ lampkê nocn¹ i gasimy

w pomieszczeniu górne �wiat³o. Ustawiamy siê obok konstrukcji w taki sposób, by dok³adnie wiedzieæ,
gdzie jest wystaj¹ca r¹czka metalowej szpatu³ki do nabierania tortu. Gasimy lampkê. Osoba
bez rêkawiczek wyci¹ga palec wskazuj¹cy (po ciemku) w kierunku wystaj¹cej r¹czki metalowej
szpatu³ki.

Powtarza to zbli¿enie kilka razy.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego �wieci ¿aróweczka (dioda)?
Sk¹d siê wzi¹³ pr¹d elektryczny?

67. Sk¹d ta elektryczno�æ?

Materia³y na grupê:
gruby, miedziany drut (min. 4 mm) d³ugo�ci ok. 1 m
aluminiowy p³askownik (min. 10 mm) d³ugo�ci ok. 1 m
2 m izolowanego cienkiego przewodu miedzianego
¿aróweczka 1,2 V lub czerwona dioda LED
papier �cierny drobnoziarnisty
m³otek, kombinerki

Przebieg:
Do�wiadczenie nale¿y wykonaæ na ³¹ce lub trawniku, najlepiej po zmierzchu.
Papierem �ciernym oczyszczamy powierzchnie drutu miedzianego i p³askownika aluminiowego,

aby nie by³o na nich nalotu. M³otkiem delikatnie wbijamy miedziany drut w trawnik, aby wystawa³
z ziemi ok. 15-20 cm. Pó³tora metra od miedzianego drutu wbijamy m³otkiem w ziemiê aluminiowy
p³askownik, aby wystawa³ z ziemi ok. 15-20 cm.

Izolowany cienki przewód tniemy na dwa kawa³ki po 1 m. Kombinerkami zdejmujemy na obu
koñcówkach obu kawa³ków przewodu izolacjê. Jedn¹ koñcówkê owijamy szczelnie wokó³ aluminiowego
prêta wbitego w ziemiê. Koñcówkê drugiego przewodu owijamy szczelnie wokó³ miedzianego drutu.
Do wolnych koñcówek obu przewodów pod³¹czamy ¿aróweczkê lub diodê. Obserwujemy.

Pozostawiamy pod³¹czony uk³ad na kilka dni i kontynuujemy obserwacje.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego p³omieñ �wiecy odchyla siê w³a�nie w taki sposób?
Dlaczego kartki papieru zbli¿y³y siê do siebie?

68. Praktyczny wiatr

Materia³y na osobê:
du¿e jab³ko
�wieca w lichtarzyku
zapa³ki
nó¿ do krojenia jab³ka
dwie kartki papieru kserograficznego

 Przebieg:
No¿em kroimy jab³ko dok³adnie na pó³.
�wiecê zapalamy i czekamy, a¿ p³omieñ dobrze siê roznieci.
�wiecê stawiamy na stole. Siadamy w odleg³o�ci oko³o 50 cm od �wiecy z twarz¹ na jej wysoko�ci.
Po³ówkê jab³ka bierzemy w dwa palce i ustawiamy w po³owie odleg³o�ci miêdzy ustami i �wiec¹.

Po³ówka jab³ka winna byæ ustawiona przeciêt¹, p³ask¹ stron¹ w naszym kierunku i wypuk³¹ stron¹
w kierunku �wiecy. Dmuchamy w jab³ko, pocz¹tkowo s³abo, potem coraz mocniej i obserwujemy
zachowanie siê p³omienia �wiecy.

Nastêpnie odwracamy po³ówkê jab³ka wypuk³¹ stron¹ do ust, a p³ask¹ (przeciêciem) w stronê
pal¹cej siê �wiecy. Ponownie dmuchamy w jab³ko, pocz¹tkowo s³abo, potem coraz mocniej
i obserwujemy zachowanie siê p³omienia �wiecy.

Bierzemy dwie kartki papieru kserograficznego, jedn¹ do lewej rêki, drug¹ do prawej. Ustawiamy
kartki równolegle w odleg³o�ci ok. 7 cm do siebie. Zbli¿amy rêce z kartkami na odleg³o�æ ok. 30 cm
od ust i dmuchamy intensywnie miêdzy kartki papieru. Obserwujemy, co siê z nimi dzieje.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego papier jest twardy i siê nie zgina, gdy go zwiniemy?
W jaki sposób zbudowaæ konstrukcjê, by siê nie przewróci³a?
Dlaczego budowla po oklejeniu konstrukcji staje siê bardziej stabilna?
Dlaczego budowla po pomalowaniu ca³o�ci staje siê jeszcze bardziej stabilna?

69. Papierowy dom

Materia³y na grupê:
klej ro�linny w tubce i klej polimerowy
kilkadziesi¹t gazet (dzienników) z miêkkiego, gazetowego papieru
ma³e wyka³aczki, pêdzle, no¿yczki
farby kryj¹ce (np. akrylowe, emulsyjne) i pigmenty do farb

Przebieg:
Zadaniem grupy jest wybudowanie papierowego domu. Zadanie to podzielone jest na etapy.
Etap I - budowa konstrukcji no�nej.
Pojedyncze kartki gazety zwijamy po skosie (od naro¿nika, do naro¿nika). Wygodnie jest zacz¹æ

zwijanie od nawiniêcia naro¿nika gazety na wyka³aczkê. Gdy ju¿ papierowa rureczka bêdzie mia³a
kilka cm, wyka³aczkê wyjmujemy i zwijamy dalej. Po zwiniêciu w rurkê ca³ej kartki gazety, podklejamy
klejem ro�linnym naro¿nik koñcz¹cy zwijanie. W ten sposób wykonujemy wiêksz¹ ilo�æ papierowych
rurek. Nastêpnie rurki te ³¹czymy w formie kratownic w wiêksze konstrukcje, a te z kolei, w szkielet
naszego papierowego domu. Wa¿ne jest, by miejsca z³¹czeñ rurek by³y mocne, warto wiêc je zespalaæ
klejem polimerowym i wzmacniaæ paskami gazety �oplecionymi� wokó³ po³¹czeñ. Oczywi�cie wielko�æ
konstrukcji zale¿na jest od ilo�ci posiadanego przez nas materia³u, czasu i chêci pracy. Korzystne
jest jednak wybudowanie tak wielkiej konstrukcji, by zmie�ci³ siê w niej cz³owiek (np. wchodz¹cy
przez drzwi domku). Z papierowych rurek wykonujemy tak¿e szkielet drzwi i okien domków, oczywi�cie
w taki sposób, by pasowa³y do pozostawionych otworów drzwiowych i okiennych.

Etap II - budowa �cian i wype³nieñ.
Monotonnymi kartkami gazet oklejamy dok³adnie szkielet budowli, pozostawiaj¹c wolne miejsca

na okna i drzwi, które oklejamy osobno. Uwaga! Warto okleiæ konstrukcjê z dwóch stron: od wewn¹trz
tak¿e - wtedy budowla bêdzie mocniejsza.

Etap II - malowanie budowli.
Farbami kryj¹cymi malujemy budowlê i pozostawiamy do wyschniêcia.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak zmierzyæ dok³adnie czê�æ klocka znajduj¹c¹ siê ponad wod¹?
Jak zwa¿yæ dok³adnie klocek?
Ile wa¿y woda wyparta przez klocek, a ile wa¿y sam klocek?

70. Ach, ten Archimedes!

Materia³y na grupê:
wiadro, g³êboka miska lub kuweta
woda
klocki drewna ró¿nej wielko�ci, ale w formie prostopad³o�cianów (np. 10x10x6 cm)
dok³adna linijka z podzia³k¹ milimetrow¹
dok³adna waga (np. laboratoryjna)
pisaki

Przebieg:
Wodê wlewamy do wiadra, kuwety lub miski.
W wodzie k³adziemy klocki drewna. Czekamy, a¿ powierzchnia wody siê ustabilizuje. Mierzymy,

ile milimetrów klocka znajduje siê ponad powierzchni¹ wody, a ile pod. Na klocku zaznaczamy pisakiem
miejsce, dok¹d siêga lustro wody.

 Wa¿ymy (jak najdok³adniej potrafimy), ile wa¿y klocek drewna.
Mierzymy linijk¹ i obliczamy na tej podstawie objêto�æ klocka pod wod¹ (w cm3).
Wiedz¹c, ¿e 1 cm3 wody ma masê 1 g, obliczamy, jak¹ masê wody wypar³ klocek.
Porównujemy masê klocka z mas¹ wody wypartej przez klocek.
Powtarzamy do�wiadczenie z klockami innej wielko�ci.
Na podstawie wyników do�wiadczenia próbujemy ustaliæ jakie� regu³y i zapisaæ je.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego balon najczê�ciej nie pêka?
Dlaczego mo¿emy w³o¿yæ drut do balonu?
Jaka jest zale¿no�æ miêdzy ilo�ci¹ powietrza w balonie a mo¿liwo�ci¹ jego pêkniêcia?

71. Marzenia fakira

Materia³y na osobê:
kilka balonów
cienki i d³ugi drut do robótek rêcznych

Przebieg:
Balon nadmuchujemy do po³owy i zawi¹zujemy, by nie ucieka³o z niego powietrze. Staramy siê

wbiæ w balon drut dok³adnie po przeciwnej stronie, ni¿ ustnik do nadmuchiwania balonu. Obserwujemy,
co siê dzieje i powtarzamy do�wiadczenie z balonami w ró¿nym stopniu nadmuchanymi.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego spiralka z kartonu obraca siê?
Od czego zale¿y tempo obracania siê kartonowej spiralki?

72. Cieplny krêcio³ek

Materia³y na grupê:
lampka nocna z ¿arówk¹ 40 W
zapasowa ¿arówka 60 W
d³uga wyka³aczka (po 15 cm)
3 krótkie wyka³aczki
kartka papieru lub cienkiego kartonu (gramatura 100 g)
no¿yczki, cyrkiel, o³ówek
klej polimerowy, dratwa.

Przebieg:
Z wyka³aczek wykonujemy nastêpuj¹c¹ konstrukcjê: d³uga wyka³aczka powinna staæ pionowo,

a trzy krótkie wyka³aczki powinny tworzyæ stojak (trójnóg). Wyka³aczki ³¹czymy ze sob¹ klejem
polimerowym i dratw¹.

Konstrukcjê z wyka³aczek nak³adamy na ¿arówkê lampki nocnej (dobrze jest zdj¹æ z lampki aba¿ur,
klosz itp.)

Z kartki cienkiego kartonu wycinamy ko³o o �rednicy 15 cm. Ko³o tniemy w �limak, ta�ma �limaka
powinna mieæ ok. 2 cm szeroko�ci. Chwytamy za �rodek powsta³ej z kartonika spiralki i o³ówkiem
robimy wg³êbienie w �rodku ko³a. Nak³adamy spiralkê na pionow¹, d³ug¹ wyka³aczkê, bacz¹c, by nie
ociera³a o ¿arówkê. Je¿eli wszystko dok³adnie wykonali�my, to na d³ugiej wyka³aczce bêdzie spiralka
zwisa³a (jak piramida).

Powtarzamy do�wiadczenie z wkrêcon¹ do lampki ¿arówk¹ 60 W.
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Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób ustawia siê bry³a lodu w wodzie - czy istnieje tu jaka� regu³a?
Jaka czê�æ lodu wystaje ponad lustro wody?
Jak przewidzieæ sposób zachowania siê topniej¹cego lodu w wodzie?

73. Góry lodowe

Materia³y na grupê:
g³êboka, du¿a miska, dostêp do dobrej zamra¿arki
zimna woda, 4 litry wrz¹cej wody,
pisaki do folii, linijka z dok³adn¹ podzia³k¹ milimetrow¹ lub suwmiarka
plastikowe kubeczki jednorazowego u¿ycia
dwa mocne woreczki foliowe, gumki �recepturki�
litrowe, plastikowe pojemniki po lodach

Przebieg:
Do czterech kubeczków jednorazowych nalewamy wody równo z brzegami naczynia. Podobnie

do czterech pojemników po lodach (najlepsze s¹ plastikowe, jednolitrowe) nalewamy wody równo
z brzegami naczynia. Do jednego kubeczka i jednego pojemnika wrzucamy po 10 metalowych nakrêtek
o �rednicy 20 mm. Kubeczki i pojemniki z wod¹ wstawiamy do zamra¿arki i czekamy,
a¿ zamarzn¹.

Do dwóch mocnych woreczków foliowych nalewamy do po³owy wody i mocno zawi¹zujemy brzegi
woreczka, by woda z niego nie wycieka³a. Gumkami �recepturkami� �ciskamy woreczki z wod¹
w taki sposób, by przybra³y nietypowe, urozmaicone kszta³ty. Równie¿ woreczki wk³adamy
do zamra¿arki.

Do miski nalewamy wody.
Wyjmujemy lód z plastikowych pojemniczków i kubeczków (po jednej bryle ka¿dego rodzaju)

i wk³adamy do miski z wod¹. Przygl¹damy siê, w jaki sposób lód zanurzony jest w wodzie, szczególnie
zwracamy uwagê na to, jak u³o¿one s¹ najd³u¿sze osie bry³ lodowych.

Wyjmujemy kolejne bry³y lodu z plastikowych pojemniczków i kubeczków (po jednej bryle ka¿dego
rodzaju) i mierzymy suwmiark¹ lub linijk¹ te d³ugo�ci, które po zanurzeniu bry³ bêd¹ najwa¿niejsze
(o� pozioma i o� pionowa bry³y). Po pomiarze wk³adamy bry³y lodu do miski z wod¹. Pisakiem
zaznaczamy na lodzie miejsce, do którego siêga lustro wody. Wyjmujemy bry³y z wody i dokonujemy
pomiaru wysoko�ci lodu nad lustrem wody. Powtarzamy eksperyment, zapisuj¹c wyniki.

Wyjmujemy z zamra¿arki i z woreczków nietypowe bry³y lodu i wk³adamy do miski z wod¹.
Dolewamy do miski 2 litry wrz¹cej wody. Obserwujemy zachowanie siê bry³ lodu.
Wyjmujemy z zamra¿arki i z kubeczków bry³y lodu z uwiêzionymi nakrêtkami i wk³adamy do miski
z wod¹. Dolewamy do miski 2 litry wrz¹cej wody. Obserwujemy zachowanie siê tych bry³ lodu.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego zawarto�æ butelki wytryskuje?
Jak nale¿y trzymaæ butelkê, by zasiêg �sikawki� by najdalszy?
Jakie reakcje chemiczne zasz³y w butelce?

74. Sikawka

Materia³y na grupê:
du¿a szklana butelka (0,75 l lub 1 l), lejek
1/4 litra octu winnego
opakowanie sody spo¿ywczej, ³y¿ka
korek dopasowany do naszej butelki
plastikowa rurka do napojów
metalowa (np. miedziana) rurka o �rednicy zewnêtrznej naszej rurki do napojów
klej polimerowy, kreda,
saszetka ekspresowej herbaty
no¿yczki, nó¿, dratwa, ig³a do nici, m³otek

Przebieg:
Do�wiadczenie wykonujemy w kilku grupach.
W korku, przy pomocy metalowej rurki i m³otka wycinamy otwór. Wk³adamy do niego plastikow¹

rurkê do napojów d³ugo�ci ok. 6-8 cm. Uszczelniamy rurkê w korku za pomoc¹ kleju polimerowego.
Sprawdzamy, czy korek z rurk¹ szczelnie zamyka nasz¹ szklan¹ butelkê.

Saszetkê z herbat¹ delikatnie otwieramy, opró¿niamy z li�ci herbaty. Do �rodka wsypujemy kilka
³y¿ek sody spo¿ywczej. Spinamy ca³o�æ zszywaczem. Je¿eli oddzieli siê sznureczek od torebki,
to do³¹czamy kawa³ek dratwy (ok. 12 cm) w taki sam sposób, jak w saszetce ekspresowej herbaty.

Do butelki wlewamy szklankê octu spo¿ywczego oraz dwie szklanki wody. Dok³adnie wycieramy
szyjkê z zewn¹trz i wewn¹trz butelki. Przez szyjkê wciskamy do butelki saszetkê z sod¹ spo¿ywcz¹,
zawieszaj¹c j¹ na sznurku na takiej wysoko�ci, by by³a co najmniej 4-5 cm nad lustrem mieszaniny
w butelce. Wciskamy korek z rurk¹ do butelki pilnuj¹c, by sznureczek, na którym wisi saszetka
z sod¹, nie obni¿y³ siê i by³ dobrze unieruchomiony.

Wychodzimy na podwórko. Rysujemy liniê. Przedstawiciele ka¿dej grupy staj¹ na linii i przechylaj¹
butelkê prawie do poziomu (oko³o 15o mniej). Og³aszamy konkurs na najdalej wytryskuj¹c¹ �sikawkê�.
Po przechyleniu saszetka z sod¹ zamoczy siê w mieszaninie wody i octu. Po pewnym czasie przez
rurkê zacznie tryskaæ mocny strumieñ p³ynu. Przedstawiciel ka¿dej grupy stara siê trzymaæ butelkê
pod ró¿nym k¹tem i w taki sposób, by wytryskuj¹cy strumieñ dolecia³ jak najdalej. Zwyciê¿a dru¿yna,
której �sikawka� najdalej wytryskiwa³a zawarto�æ butelki.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ludzie wysypuj¹ �mieci byle gdzie?
Jak mo¿na zmieniæ takie nawyki?
Jakie skutki dla �rodowiska niesie du¿a liczba dzikich wysypisk?

75. Dzikie wysypiska

Materia³y na grupê robocz¹:
dok³adna mapa terenu, w którym prowadzimy badania (1:10000)
lub dok³adny plan miejscowo�ci (min. 1:5000)
notatniki, przybory do pisania, przydatny aparat fotograficzny
kolorowe kartony, no¿yczki, klej ro�linny
ta�ma miernicza, listwa z podzia³k¹ centymetrow¹ (ok. 2-3 m d³ugo�ci)
po¿¹dane gumiaki na nogach osób badaj¹cych

Przebieg:
Ogromn¹ zmor¹ terenów po³o¿onych w pobli¿u miejscowo�ci oraz terenów zielonych

w miejscowo�ciach s¹ dzikie wysypiska �mieci. Dzielimy siê na grupy robocze (po 3-5 osób),
w ka¿dej powinna siê znale�æ osoba pe³noletnia. Ka¿da grupa robocza otrzymuje: dok³adn¹ mapê
terenu, w którym prowadzimy badania lub dok³adny plan miejscowo�ci, notatniki, przybory do pisania,
ta�mê miernicz¹ i listwê z podzia³k¹ centymetrow¹.

Zadaniem ka¿dej grupy jest:
1) odnalezienie na wyznaczonym obszarze mo¿liwie wszystkich dzikich wysypisk,
2) naniesienie ich na mapê (plan) terenu,
3) scharakteryzowanie wysypiska: jego wielko�æ (d³ugo�æ x szeroko�æ x wysoko�æ), rodzaj

�mieci (odpadów), jak d³ugo siê tam znajduje (wywiad, ocena), najlepszy dojazd
samochodem ciê¿arowym, po¿¹dane zdjêcie wysypiska.

Po powrocie z terenu grupy opracowuj¹ wyniki swoich badañ w formie raportu, opisuj¹c na kartach
ka¿de dzikie wysypisko i nadaj¹c mu numer. Na wspólnej mapie za pomoc¹ symboli umieszczamy
numery wszystkich dzikich wysypisk z obszaru objêtego badaniami przez wszystkie grupy (naklejaj¹c
numery). We wspólnej dyskusji próbujemy zauwa¿yæ jakie� trendy:

a) rodzaj �mieci najczê�ciej sk³adowany na dzikich wysypiskach,
b) miejsca najczê�ciej wykorzystywane przez ludzi na takie wysypiska,
c) powody, dla których tam s¹ zlokalizowane,
d) propozycje dzia³añ, które nale¿y podj¹æ.
Kopiê raportu przekazujemy osobie odpowiedzialnej za ochronê �rodowiska w gminie.
We wspó³pracy z t¹ osob¹ oraz lokalnymi gazetami, radiem, telewizj¹ mo¿emy rozpocz¹æ kampaniê

medialn¹ na rzecz zaprzestania tworzenia nowych i usuniêcia istniej¹cych dzikich wysypisk.
Uwaga! Warto po dwóch latach sprawdziæ skuteczno�æ naszych dzia³añ.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego przez niektóre przedmioty p³ynie pr¹d, a przez inne nie?
Od czego zale¿y jasno�æ �wiecenia ¿aróweczki?
W jaki sposób p³ynie pr¹d w cieczach, cia³ach sta³ych, organizmach ¿ywych?

76. Przewodnictwo pr¹du

Materia³y na grupê:
bateria p³aska 4,5 V
¿aróweczka do latarki (3,5 V)
4 przewody po 10-20 cm zakoñczone �krokodylkami�
2 druty miedziane (0,5 mm) po 6 cm d³ugo�ci
lutownica, cyna do lutowania, etc.
ró¿ne przedmioty i ciecze, których przewodnictwo bêdziemy badaæ

Przebieg:
Z baterii, ¿aróweczki, 4 przewodów z �krokodylkami� oraz drutów miedzianych tworzymy uk³ad do

badania przewodnictwa pr¹du. Jeden drut miedziany wygodnie jest przylutowaæ do dna ¿aróweczki
(³atwiej chwyciæ �krokodylkiem�), a drugi kawa³ek drutu okrêciæ wokó³ gwintu ¿aróweczki (³atwiej chwyciæ
�krokodylkiem�). Uk³ad po zetkniêciu dwóch �krokodylków� powinien za�wieciæ ¿aróweczkê.

Zbieramy kilkadziesi¹t ró¿nych przedmiotów: spinacze, monety, kawa³ki papieru, folia aluminiowa,
drewno, szk³o, ró¿ne metale, kwarc, guma, grafit, przekrojone owoce i warzywa, kawa³ki miêsa, itd.
itp. oraz ró¿ne ciecze (w pojemniczkach szklanych): woda destylowana, woda z sol¹ kuchenn¹
i innymi solami, woda z cukrem, woda z ró¿nymi kwasami, woda z ró¿nymi wodorotlenkami, benzyna,
alkohol, rtêæ, coca-cola, mleko, itd. itp.

Przyk³adaj¹c �krokodylki�, badamy przewodnictwo pr¹du.
Uwaga! Po w³o¿eniu �krokodylków� do cieczy nale¿y ka¿dorazowo umyæ je w wodzie!
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego niektóre przedmioty rozgrzewaj¹ siê, a inne nie?
Co powoduje podniesienie temperatury w przewodniku, przez który p³ynie pr¹d?
Dlaczego fosfor z g³ówek zapa³ek zapali³ siê?

77. Gor¹ca blaszka

Materia³y na grupê:
dwie baterie 6 V
2 przewody po 10-20 cm zakoñczone �krokodylkami�
drut miedziany (0,5 mm) ok. 10 cm d³ugo�ci
grafitowy prêt wyjêty z rozebranej p³askiej baterii (4,5 V)
kawa³ek folii aluminiowej spo¿ywczej (10 x 10 cm)
pude³ko zapa³ek
porcelanowy lub fajansowy gruby talerz

Przebieg:
Z baterii i 2 przewodów z �krokodylkami� tworzymy uk³ad do badania przewodnictwa pr¹du.
W �krokodylki� za przeciwleg³e koñce chwytamy drut miedziany d³ugo�ci ok. 10 cm. Po up³ywie

ok. pó³ minuty dotykamy drut palcami, okre�laj¹c jego temperaturê. Roz³¹czamy uk³ad.
W �krokodylki� za przeciwleg³e koñce chwytamy grafitowy prêt wyjêty z rozebranej p³askiej baterii.

Po up³ywie ok. pó³ minuty dotykamy drut palcami, okre�laj¹c jego temperaturê. Roz³¹czamy uk³ad.
Z kawa³ka folii aluminiowej skrêcamy i zgniatamy �prêt� o d³ugo�ci ok. 10 cm. W �krokodylki�

za przeciwleg³e koñce chwytamy ten prêt. Po up³ywie ok. pó³ minuty dotykamy drut palcami, okre�laj¹c
jego temperaturê. Roz³¹czamy uk³ad.

Nastêpnie z 30-40 zapa³ek zdrapujemy fosfor z �g³ówek�, staraj¹c siê nie obcinaæ drewna.
W uk³adzie do badania przewodnictwa pr¹du wymieniamy bateriê na now¹ 6 V. Prêt aluminiowy
k³adziemy na �rodku talerza, przysypujemy go zdrapanym fosforem z zapa³ek. W �krokodylki�
za przeciwleg³e koñce chwytamy ten prêt. Obserwujemy, co siê dzieje.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego moneta toczy siê po �cianach balonu?
Co powoduje, ¿e moneta nie spada, gdy jest w najwy¿szym po³o¿eniu?
Od czego zale¿y prêdko�æ poruszania siê monety?

78. Wy�cigowy balon

Materia³y na osobê:
du¿y kulisty balon z grubej gumy (o �rednicy min. 70 cm po nadmuchaniu)
moneta 2 z³

Przebieg:
Do balonu wciskamy monetê 2 z³.
Balon nadmuchujemy do �rednicy co najmniej 70 cm i zawi¹zujemy, uniemo¿liwiaj¹c ucieczkê

powietrza ze �rodka balonu.
Chwytamy balon obur¹cz i koli�cie poruszamy nim w taki sposób, by znajduj¹c¹ siê w �rodku

monetê wprawiæ w ruch po brzegach �cian balonu. Moneta powinna swoim rantem (krawêdzi¹) toczyæ
siê po �cianach balonu.

Og³aszamy konkurs na prêdko�æ poruszania siê monety po �cianach balonu. Na sygna³ wszyscy
uczestnicy rozpoczynaj¹ ruch ko³owy. Sêdziowie licz¹ ilo�æ pe³nych obiegów monety po �cianach.
Wygrywa osoba, której moneta w ci¹gu 2 minut wykona³a najwiêksz¹ ilo�æ obiegów po �cianach
balonu.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego skorupki nie pêk³y od razu?
Co powoduje, ¿e skorupki wytrzymuj¹ tak du¿y ciê¿ar?
W jaki sposób nale¿y stan¹æ na ksi¹¿kê, by skorupki nie pêk³y?

79. Wytrzyma³e jaja

Materia³y na osobê:
ostre, du¿e no¿yce
ostry nó¿
kilka kurzych jaj (w miarê jednakowych)
garnek, wiadro lub inny pojemnik
kilkadziesi¹t du¿ych i grubych ksi¹¿ek (np. telefonicznych)
jedna du¿a ksi¹¿ka formatu co najmniej A4 z tward¹ opraw¹
waga ³azienkowa

Przebieg:
Surowe cztery jajka nadcinamy no¿em. Wylewamy zawarto�æ do pojemnika. No¿ycami delikatnie

obcinamy skorupkê jajka, aby otrzymaæ 4 po³ówki owalu jajka. Uwaga! Brzeg naciêcia powinien byæ
jak najrówniejszy. Je¿eli podczas ciêcia skorupka nadmiernie skruszy siê, nale¿y wzi¹æ nowe jajko.
Po³ówki powinny mieæ dok³adnie tê sam¹ wysoko�æ.

Tak przygotowane cztery po³ówki skorupek jajek ustawiamy w kwadrat na równej pod³odze
obciêciami w dó³, a wypuk³o�ciami do góry. Bok kwadratu powinien mieæ d³ugo�æ ok. 18 cm. Na
czterech skorupkach jednocze�nie k³adziemy ksi¹¿kê w twardej oprawie formatu co najmniej A4.
Obserwujemy. Je¿eli skorupki nie skrusz¹ siê, k³adziemy na tê ksi¹¿kê (dok³adnie po�rodku) kolejne
ksi¹¿ki, bacznie przygl¹daj¹c siê, co siê dzieje ze skorupkami. Ustawiamy piramidê z ksi¹¿ek
do chwili, gdy skorupki pêkn¹ lub skoñcz¹ siê nam ksi¹¿ki.

Po zakoñczeniu uk³adania piramidy wa¿ymy na wadze ³azienkowej ³¹czny ciê¿ar po³o¿onych na
skorupkach ksi¹¿ek. K³adziemy najwiêksz¹ ksi¹¿kê na skorupkach i boso delikatnie stajemy na niej.

Powtarzamy do�wiadczenie z sze�cioma po³ówkami skorupek jajek, u³o¿onych w sze�ciobok
regularny (po okrêgu). W tym wypadku ksi¹¿ka le¿¹ca bezpo�rednio na jajkach powinna byæ szersza.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak rozpoznaæ ugotowane jajko przy pomocy lampki nocnej lub latarki?
Jak rozpoznaæ ugotowane jajko przy pomocy wirowania na p³askim stole?
Co powoduje, ¿e jajko ugotowane wiruje d³ugo, a surowe prawie wcale?

80. Zagadka z jajem

Materia³y na osobê:
20-30 kurzych jaj (w miarê jednakowych)
garnek
lampka nocna lub mocna latarka
dostêp do kuchenki gazowej
p³aski, g³adki stó³ lub ³awka

Przebieg:
Jaja dzielimy na dwie czê�ci. Jedn¹ czê�æ gotujemy na twardo w garnku (min. 10 min), drug¹

pozostawiamy na stole. Po ugotowaniu wk³adamy do jednego koszyka jaja ugotowane i surowe,
zachowuj¹c przypadkowo�æ uk³adania jaj. Sch³adzamy ca³o�æ do temperatury pokojowej.

Nastêpnie og³aszamy konkurs na oddzielenie jaj surowych od ugotowanych w jak najkrótszym
czasie, bez rozbijania tych¿e.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego woda w papierowym pojemniku zagotowa³a siê?
Dlaczego papierowy pojemnik z wod¹ nie zapali³ siê?
Dlaczego papierowy pojemnik bez wody tak¿e nie zapali³ siê?

81. Niepalny papier

Materia³y na grupê:
2 kartki papieru z zeszytu (najlepiej w kratkê)
linijka, o³ówek
no¿yczki
8 spinaczy biurowych
woda
�wieczka w lichtarzyku, zapa³ki

Przebieg:
Z kartek papieru z zeszytu wycinamy 2 kwadraty o boku 12 cm.
Zaginaj¹c boki kwadratu jak na rysunku obok, wykonujemy dwa pojemniki z papieru.
Zagiête rogi papierowego naczynia spinamy spinaczami biurowymi, aby siê nie rozk³ada³y

samoczynnie.
Do jednego naczynia na dno wlewamy trzy ³y¿ki wody.
Zapalamy �wiecê.
Trzymamy papierowe naczynie z wod¹ nad p³omieniem �wiecy (ok. 1 cm ponad). Doprowadzamy

wodê do wrzenia.
Drugie naczynie puste umieszczamy nad p³omieniem �wiecy (ok. 1 cm powy¿ej).
Prowadzimy obserwacjê.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego guzik na dratwie wiruje?
Jakie si³y dzia³aj¹ na guzik?
Dlaczego obracaj¹cy siê guzik wydaje d�wiêk?

82. Guzik

Materia³y na osobê:
du¿y guzik z co najmniej dwiema dziurkami
mocna, niezbyt cienka dratwa
no¿yczki

Przebieg:
Ucinamy kawa³ek dratwy d³ugo�ci

ok. 70-80 cm.
Przewlekamy dratwê przez dwie

symetryczne dziurki guzika.
Zwi¹zujemy wolne koñce dratwy, dziêki

czemu tworzymy z niej pêtlê.
Gotowy przyrz¹d to pêtla z dratwy,

po�rodku której znajduje siê guzik.
Nak³adamy przeciwleg³e czê�ci pêtli

dratwy na kciuki obu r¹k i lekko naci¹gamy.
Trzymamy dratwê z guzikiem przed sob¹

na wysoko�ci brzucha.
Wykonuj¹c guzikiem ruch od siebie

lub do siebie powodujemy skrêcenie dratwy.
Naprê¿aj¹c i popuszczaj¹c dratwê

wprawiamy guzik w ruch wirowy, to w jedn¹,
to w drug¹ stronê.



Klub M³odego Odkrywcy 500 97

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego bañka mydlana jest tak du¿a?
Dlaczego po w³o¿eniu o³ówka do pêtli nie pêka ca³a bañka mydlana?
W jaki sposób mo¿na zrobiæ bañkê mydlan¹ z dwiema lub trzema �dziurami�?

83. Mydlana tr¹bka

Materia³y na osobê:
miska
ciep³a woda
p³yn do k¹pieli lub inny �rodek pieni¹cy
du¿y lejek z uchem
cienka dratwa
no¿yczki
zaostrzony o³ówek

Przebieg:
Do miski wlewamy ciep³¹ wodê oraz pewn¹ ilo�æ p³ynu do k¹pieli lub innego �rodka pieni¹cego.

Zamaczamy w mydlinach lejek szerszym koñcem, nabieraj¹c ich na brzeg lejka. Przez wê¿sz¹ czê�æ
lejka nadmuchujemy jak najwiêksz¹ bañkê mydlan¹. Obserwujemy.

Ucinamy 40 cm dratwy i wykonujemy z niej pêtlê, jak na szubienicê. Wolny koniec dratwy
przywi¹zujemy do ustnika lejka, pêtla swobodnie zwisa poni¿ej szerszej czê�ci lejka. Zamaczamy
w mydlinach lejek szerszym koñcem, nabieraj¹c ich na brzeg lejka. Przez wê¿sz¹ czê�æ lejka
nadmuchujemy jak najwiêksz¹ bañkê mydlan¹. Obserwujemy. Je¿eli pêtla z dratwy znajduje siê na
bañce mydalnej, wk³adamy do niej zaostrzony o³ówek. Je¿eli nie, powtarzamy do�wiadczenie.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego powsta³ wywar z ³usek?
Dlaczego jajka zabarwi³y siê trwale?
Co siê dzieje z barwnikiem i skorupk¹ jajka podczas trawienia kwasem?
Dlaczego jajka b³yszcz¹ po nat³uszczeniu?

84. Wielkanocne kraszanki

Materia³y na grupê:
jaja kurze lub inne, ciep³a woda, garnek
³uski z 40 cebul, ³y¿ka cedzakowa
miska �redniej wielko�ci
kwas solny, woda destylowana
pojemniczki szklane, wyka³aczki
du¿e gazy bawe³niane (1 m2)
margaryna lub inny t³uszcz
fartuchy ochronne

Przebieg:
Do�wiadczenie wykonujemy w fartuchach ochronnych.
Do garnka wsypujemy ³uski z 30-40 cebul i zalewamy 3-4 litrami ciep³ej wody. Stawiamy na ogniu

i gotujemy przez ok. 30 min. Po ugotowaniu ³y¿k¹ cedzakow¹ wyjmujemy ³uski z wywaru. Wk³adamy
do wywaru umyte jaja. Stawiamy na ogniu i gotujemy przez ok. 30 min. Po ugotowaniu wyjmujemy
i wyk³adamy do miski.

Z kwasu solnego i wody destylowanej przygotowujemy roztwór 7-8 %. Rozdzielamy roztwór kwasu
solnego do kilku pojemniczków, aby ka¿dy uczestnik mia³ ³atwy dostêp do niego.

Uczestnicy bior¹ jedno ubarwione wywarem z ³usek jajko i maczaj¹c wyka³aczkê w roztworze
kwasu solnego, rysuj¹ na jajku wzorki wielkanocne. Maczaæ nale¿y czêsto, ale pilnujemy, by na jajko
nie sp³ynê³y du¿e krople roztworu. Nie dotykamy narysowanego wzoru palcami. Po minucie lub dwóch
wycieramy wytrawiony przez kwas wzór gaz¹ bawe³nian¹. Kontynuujemy wzór na ca³ym jajku.
Je¿eli w jakim� miejscu u¿yli�my za ma³o kwasu i wzór jest s³aby, poprawiamy.

Po zakoñczeniu trawienia dok³adnie wycieramy ca³e jajko gaz¹, a nastêpnie nat³uszczamy je
margaryn¹, co nadaje kraszance d³ugotrwa³y i elegancki po³ysk. Jajka naj³adniej wygl¹daj¹,
gdy eksponowane s¹ w koszyczku lub misce w du¿ej ilo�ci na raz.

Uwaga! Je¿eli jajko nie jest pêkniête, to kwas nie przechodzi do �rodka, mo¿na wiêc jajka je�æ.
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85. Dlaczego nie cieknie?

Materia³y na grupê:
kilka szczelnych plastikowych lub polimerowych pojemników (np. po szczelnie
zamykanych lekarstwach z nakrêtkami lub zaciskanymi pokrywkami)
woda
cyrkiel lub szyd³o
mocna ta�ma klej¹ca (np. do opakowañ)
miska

Przebieg:
Kilka pojemniczków przygotowujemy w nastêpuj¹cy sposób: w dnie wykonujemy 5-6

jak najmniejszych otworów cyrklem lub szyd³em. W pokrywce lub w nakrêtce wykonujemy szyd³em
lub cyrklem jeden otwór o �rednicy ok. 2 mm. Zaklejamy otwory w dnach pojemniczków ta�m¹ klej¹c¹.

Do pojemniczków nalewamy wody i zamykamy je szczelnie.
Podnosimy nad misk¹ pierwszy pojemniczek. Palcem mocno i szczelnie zatykamy otwór w nakrêtce

lub pokrywce pojemniczka. Odlepiamy ta�mê klej¹c¹ od dna pojemniczka. Obserwujemy. Nastêpnie
otwieramy otwór w nakrêtce lub pokrywce. Obserwujemy. Na przemian to otwieramy, to zatykamy
palcem otwór w nakrêtce lub pokrywce. Obserwujemy.

Powtarzamy do�wiadczenie z pojemnikami ró¿nej wielko�ci.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego woda nie wyp³ywa z pojemniczka, gdy zatykamy górny otwór palcem?
Dlaczego woda wyp³ywa z pojemniczka, gdy otwieramy górny otwór?
W jakich okoliczno�ciach w ¿yciu codziennym mamy do czynienia z tym zjawiskiem?
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86. P³yn¹cy lód

Materia³y na grupê:
wysoka butelka z korkiem
kostki lodu (5 x 5 x 5 cm), p³ytka lodu (10 x 10 x 5 cm)
cienki drut stalowy (mo¿e byæ metalowa struna do gitary)
2 guziki, 8 metalowych nakrêtek 16 mm
taca, metalowy odwa¿nik 5 kg lub ciê¿ki kawa³ ¿elaza o regularnych kszta³tach
dostêp do zamra¿arki

Przebieg:
Zakorkowan¹ butelkê (1/4 korka powinna wystawaæ) stawiamy na stole.
Na korku stawiamy kostkê lodu 5 x 5 x 5 cm (mo¿emy j¹ wyci¹æ z wiêkszej bry³y lodu). Je¿eli bry³a

nie utrzymuje równowagi, to wyd³ubujemy ostrzem w jej dnie zag³êbienie ok. 1 cm, które bêdzie
pasowa³o do korka i wciskamy kostkê lodu na korek.

Stalowy drut d³ugo�ci oko³o 25 cm na jednym koñcu zapl¹tujemy w supe³. Nanizujemy kolejno na
drut: guzik (wiêkszy od nakrêtek), 8 metalowych nakrêtek, drugi guzik (wiêkszy od nakrêtek).
Zawi¹zujemy supe³ na drugim koñcu drutu. Dzielimy zawarto�æ nawleczon¹ na drut na dwie równe
czê�ci i zsuwamy na oba koñce drutu.

K³adziemy stalowy drut ze zwisaj¹cymi na koñcach guzikami i nakrêtkami na kostce lodu. Staramy
siê, by zwisaj¹ce nakrêtki nie dotyka³y butelki, a drut le¿a³ dok³adnie w po³owie kostki. Wk³adamy ca³¹
konstrukcjê do zamra¿arki.

P³ytkê lodu 10 x 10 x 5 cm k³adziemy na p³askiej tacy. Na �rodku lodowej p³ytki stawiamy odwa¿nik
5 kg lub inny ciê¿ki kawa³ ¿elaza o regularnych kszta³tach. Wstawiamy ca³o�æ do zamra¿arki.

Obserwujemy przez tydzieñ zmiany zachodz¹ce w skonstruowanym przez nas zestawie co dobê
i notujemy je (albo rysujemy) na kartce.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego stalowy drut stopniowo zag³êbia siê w lodzie?
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas zag³êbiania siê drutu i ciê¿arka w lodzie?
Jaki kszta³t ma kostka lodu po tygodniowym staniu na korku na butelce, a jaki p³ytka lodu?
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87. �rodek ciê¿ko�ci

Materia³y na grupê:
gruba tektura (mog¹ byæ opakowania mebli, sprzêtu agd, itp.
mocna dratwa
odwa¿nik 10 dkg
linijka, pisak
cyrkiel lub szyd³o i no¿yczki
hak wbity w strop, ramê drzwi lub stojak na mapy

Przebieg:
Wycinamy z grubej tektury kilka wieloboków nieforemnych, to znaczy takich, w których boki s¹

ró¿nej d³ugo�ci, k¹ty ró¿nej rozwarto�ci. Warto pamiêtaæ o k¹tach rozwartych! Ka¿da grupa powinna
wyci¹æ 5 takich wieloboków wiêkszych ni¿ karta A3. Grupy wymieniaj¹ siê wielobokami z tektury.

Ka¿da grupa dostaje szyd³o lub cyrkiel, pisak, linijkê, grub¹ dratwê, odwa¿nik 10 dkg i no¿yczki.
Z pomoc¹ tych przyborów oraz haka w górnej ramie drzwi lub stojaka do map grupy wyznaczaj¹
�rodek ciê¿ko�ci ka¿dej figury.

Po wyznaczeniu �rodka ciê¿ko�ci szyd³em lub cyrklem przebijaj¹ miejsce �rodka ciê¿ko�ci,
przeci¹gaj¹ przez nie dratwê i napinaj¹ j¹. Obracaj¹c figur¹ sprawdzamy, czy rzeczywi�cie grupa
wyznaczy³a �rodek ciê¿ko�ci.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób wyznaczyæ �rodek ciê¿ko�ci nieregularnej figury?
W jaki sposób sprawdziæ, czy �rodek ciê¿ko�ci dobrze zosta³ wyznaczony?
W jakich sytuacjach wyznaczamy �rodek ciê¿ko�ci?
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88. Akrobata

Materia³y na grupê:
1 m mocnej dratwy albo nici dentystycznej
dwa identyczne widelce
du¿y korek od butelki
plastikowa rurka o �rednicy 7-10 mm (np. po zu¿ytym d³ugopisie)
pilnik do metalu (okr¹g³y o �rednicy ok. 5 mm)
dwa ko³ki drewna o d³ugo�ci ok. 20 cm (np. uciête kije od szczotki)
ostry nó¿

Przebieg:
W dwóch kawa³kach drewna (np. kij od szczotki pociêty na 20 cm odcinki) nacinamy wko³o no¿em

ok. 2 cm od jednego koñca delikatne zag³êbienie (ok. 1 mm). Pos³u¿¹ one nam jako miejsce
przywi¹zania dratwy lub nici dentystycznej (tym sposobem nie bêdzie siê ona zsuwa³a).
Po zmontowaniu mamy do dwóch koñców dratwy (nici) mocno przywi¹zane dwa drewniane ko³ki.

Ucinamy plastikow¹ rurkê o d³ugo�ci ok. 6 cm. Jeden koniec zeszlifujemy pilnikiem, by by³ ostry,
w drugim koñcu robimy okr¹g³ym pilnikiem pó³okr¹g³e wg³êbienie (rynienkê). Po dok³adnym obejrzeniu
korka wbijamy w jego �dno� ostrym koñcem przygotowan¹ przez nas plastikow¹ rurkê. W walcowate
boki korka wbijamy po przeciwnych stronach dwa identyczne widelce (w skos pod k¹tem 45o w dó³).

Dwie osoby bior¹ ko³ki z dratw¹ (nici¹) i za pomoc¹ ko³ków napinaj¹ jak najmocniej dratwê (niæ).
Trzecia osoba stawia korek z wbitymi widelcami rynienk¹ rurki na dratwie. Osoby trzymaj¹ce korki
staraj¹ siê utrzymaæ równowagê ca³ej konstrukcji. Je¿eli korek spada, nale¿y zmieniaæ miejsce wbicia
widelców, a¿ osi¹gnie siê stan optymalny. Ca³o�æ wygl¹da jak akrobata z roz³o¿onymi rêkami stoj¹cy
na linie. Po d³u¿szym æwiczeniu w utrzymywaniu równowagi mo¿emy przesuwaæ korek po linie
przechylaj¹c dratwê to do jednej osoby, to do drugiej, a nawet �podrzucaæ� korek z widelcem ponad
dratwê i �³apaæ� go w stan równowagi na tê dratwê ponownie. A mo¿e jaki� konkurs?

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób wyznaczyæ �rodek ciê¿ko�ci konstrukcji korek-widelce?
W jaki sposób napinaæ dratwê, by korek z widelcami nie spad³?
W jaki sposób napinaæ dratwê, by korek z widelcami przesuwa³ siê po niej i skaka³?
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89. Coca-cola-brrrrr....

Materia³y na grupê:
12 zakrêcanych s³oików jednakowej wielko�ci (np. 0,66 litra)
12 ¿elaznych elementów mocno pokrytych rdz¹ (ale nie prze¿artych) - np. gwo�dzi
pinceta
butelka oleju jadalnego
butelka nafty
butelka benzyny
butelka alkoholu (np. denaturatu)
cztery opakowania wody utlenionej
butelka wody mineralnej gazowanej
butelka wody destylowanej
butelka Coca-coli
opakowanie naturalnego soku owocowego (np. wi�niowego)
1/2 litra kwasu solnego 7%
1/2 litra zasady sodowej 15%
1/2 litra solanki (na dwie szklanki wody 10 du¿ych ³y¿ek soli kuchennej)

Przebieg:
Ustawiamy s³oiki w miejscu, w którym bêd¹ mog³y staæ przez d³u¿szy czas.
Wk³adamy do ka¿dego zardzewia³y przedmiot.
Do kolejnych s³oików wlewamy inny p³yn: olej jadalny, naftê, benzynê, alkohol, wodê utlenion¹,

wodê mineraln¹ gazowan¹, wodê destylowan¹, Coca-colê, naturalny sok owocowy, kwas solny 7%,
zasadê sodow¹ 15%, solankê. S³oiki dok³adnie zakrêcamy.

Przez kolejne tygodnie prowadzimy obserwacjê, notuj¹c w zeszycie, co siê dzieje z zardzewia³ym
przedmiotem (mo¿emy go wyjmowaæ pincet¹, ale pamiêtajmy, by j¹ ka¿dorazowo wycieraæ).

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób ró¿ne substancje dzia³aj¹ na rdzê?
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90. Serowa uczta artystów

Materia³y na grupê:
mikser z dostêpem do gniazda elektrycznego, dostêp do zlewozmywaka
opakowanie kleju do tapet, wiaderko, kij, pêdzle
kartki brystolu formatu 35 x 50 cm (æwiartki brystolu)
2 kg bia³ego twarogu, przyprawy (du¿o soli, pieprz, cukier, wanilia, cynamon, itp.)
kilka misek spo¿ywczych, tarka do warzyw
kilka du¿ych plastikowych kubków jednorazowych (np. 0,7 litra), mieszade³ka
du¿a ilo�æ bu³ek, ró¿ne warzywa lub owoce

Przebieg:
Dzia³ania bêd¹ prowadzone dwutorowo. W wiaderku rozrabiamy z ciep³¹ wod¹ klej do tapet.

Rozlewamy go do takiej ilo�ci du¿ych kubków jednorazowych (po³owa kubka), ile mamy rodzajów
warzyw. Do ka¿dego kubka kleju wsypujemy dwie du¿e ³y¿ki soli i mieszamy dok³adnie.

W du¿ej misce miksujemy twaróg. Rozdzielamy go na równe czê�ci do takiej ilo�ci misek
spo¿ywczych, ile mamy rodzajów warzyw. Myjemy mikser.

Do miksera wk³adamy kilka pêczków umytego i pociêtego szczypioru. Miksujemy ca³o�æ na papkê.
Po³owê otrzymanej papki wlewamy do jednego kubka z klejem, po³owê do miski z serem. Zawarto�ci
obu naczyñ dok³adnie mieszamy. Ser doprawiamy do smaku przyprawami i smarujemy na bu³ki.
W podobny sposób miksujemy i mieszamy z klejem lub serem inne warzywa lub owoce o intensywnych
kolorach: pomidory, truskawki, ogórki (ze skórk¹), marchewkê (surow¹ i start¹ na tarce), buraki (starte),
dyniê, jagody, maliny, itp. itd. Pomys³owo�æ wskazana.

Bu³ki z ró¿nymi masami serowymi mo¿emy zje�æ i porównaæ smaki. Kleje z papkami tworz¹ farby,
którymi malujemy na kartonach motywy lub obrazy na zadany temat. Wystawa wskazana.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie barwniki zawieraj¹ warzywa i owoce?
Jakiego barwnika jest najwiêcej? Jakiego najmniej?
Sk¹d wzi¹æ kolor niebieski?
Jak¹ rolê pe³ni sól w farbach z kleju do tapet i papki warzywnej?
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91. Syfon?

Materia³y na grupê:
du¿y s³oik lub wiaderko (min. 3 litry)
2 du¿e miski
2 ma³e miski
2 wê¿e gumowe lub plastikowe d³ugo�ci 2-3 m ka¿dy
stó³
krzes³o

Przebieg:
S³oik (lub wiadro) stawiamy na stole. Obok sto³u stawiamy krzes³o, na nim du¿¹ miskê, w niej ma³¹

miskê. Do s³oika (wiadra) na stole wlewamy wodê. Jeden koniec gumowego lub plastikowego wê¿a
wk³adamy do s³oja (wiadra) z wod¹. Ustami zasysamy wodê, by wprowadziæ j¹ do wê¿a. Drugi koniec
wê¿a wk³adamy do ma³ej miski. Obserwujemy, co siê dzieje?

Na pod³odze obok sto³u stawiamy drug¹ du¿¹ miskê, w niej drug¹ ma³¹ miskê. Ponownie nape³niamy
s³oik (wiadro) wod¹. Do s³oja (wiadra) wk³adamy jednocze�nie koñce dwóch wê¿y. Dwie osoby
jednocze�nie zasysaj¹ wodê do dwóch wê¿y. Koniec jednego wê¿a wk³adamy ponownie do ma³ej
miski na krze�le, koniec drugiego wê¿a wk³adamy do ma³ej miski na pod³odze. Obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawisko obserwujemy?
Dlaczego woda przep³ywa wê¿em do misek?
Która miska nape³ni siê szybciej i dlaczego?
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92. Sekretne pismo

Materia³y na osobê:
dwie kartki papieru kancelaryjnego w kratkê
wyka³aczki
sok cytrynowy
sok winogronowy
�wieca, zapa³ki, itp.
d³ugopis

Przebieg:
Na papierze kancelaryjnym w kratkê piszemy za pomoc¹ wyka³aczki sokiem z cytryny tekst,

który chcemy, aby pozosta³ w tajemnicy. Na innej kartce piszemy list sokiem winogronowym.
Obie kartki pozostawiamy do wyschniêcia.

Po wyschniêciu, na tej samej kartce piszemy jawny list d³ugopisem (nie piórem!). Tekstu powinno
byæ du¿o, by zmyli³ przeciwnika.

Wymieniamy teksty miêdzy osobami, tak aby ka¿dy dosta³ po dwa listy: jeden pisany sokiem
cytrynowym, drugi winogronowym.

Zapalamy �wiecê i nad p³omieñ przybli¿amy kartkê z sekretnym pismem. Delikatnie ogrzewamy
listy i odczytujemy zaszyfrowan¹ wiadomo�æ.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawisko obserwujemy?
Dlaczego kartka pod wp³ywem ogrzewania przebarwia siê?
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93. Mniej ni¿ zero

Materia³y na grupê:
kostki lodu
sól kuchenna
termometr laboratoryjny (do minus 50oC)
du¿a, niska zlewka

Przebieg:
Do du¿ej, niskiej zlewki wsypujemy ok. 100 g lodu. Wk³adamy termometr laboratoryjny i mierzymy

temperaturê topniej¹cego lodu. Czekamy, a¿ temperatura ustabilizuje siê.
Po 2-3 minutach od ustabilizowania siê temperatury posypujemy lód 33 g soli kuchennej.

Ca³o�æ ostro¿nie mieszamy termometrem. Odczytujemy temperaturê mieszaniny. Odstawiamy
na kilka minut i ponownie odczytujemy temperaturê mieszaniny.

Powtarzamy do�wiadczenie, wsypuj¹c do 100 g lodu ró¿ne ilo�ci soli, poszukuj¹c takiej proporcji,
w której temperatura mieszaniny bêdzie najni¿sza.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawisko obserwujemy?
Dlaczego topniej¹cy lód ma sta³¹ temperaturê? Ile ona wynosi?
Dlaczego po dosypaniu soli do lodu temperatura mieszaniny obni¿a siê znacznie?
Jak¹ najni¿sz¹ temperaturê mo¿na tym sposobem uzyskaæ?
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94. Kolorowe czary

Materia³y na grupê:
czerwona kapusta, czarne jagody lub czerwone winogrona
garnek
kwas solny 10%
wodorotlenek sodu 10%
zakrêcane butelki
dostêp do kuchenki lub palnika gazowego
probówki, stojaki na probówki
pipety, bagietki

Przebieg:
Do garnka wk³adamy kilka rozdrobnionych li�ci czerwonej kapusty i zalewamy ma³¹ ilo�ci¹ wody

(tak¹ by przykry³a li�cie). Gotujemy pod przykryciem tak d³ugo, a¿ woda zabarwi siê na
ciemnoniebiesko, a na li�ciach kapusty stanie siê widoczna barwa zielona (wcze�niej przebija³a
czerwona). Je¿eli nie mamy kapusty, mo¿emy wywar przygotowaæ z czarnych jagód lub czerwonych
winogron. Po ostudzeniu wlewamy roztwór (bez li�ci) do zakrêcanej butelki.

Niebiesk¹ ciecz wlewamy do 5 ponumerowanych probówek (po ok. 5 cm3).
Pipet¹ wkraplamy do cieczy z probówki nr 1 trzy-cztery krople kwasu solnego 10% i wstrz¹samy.
Pipet¹ wkraplamy do cieczy z probówki nr 2 trzy-cztery krople wodorotlenku sodu i wstrz¹samy.
Pipet¹ wkraplamy do cieczy z probówki nr 3 trzy-cztery krople kwasu solnego 10% i wstrz¹samy.
Pipet¹ wkraplamy do cieczy z probówki nr 4 trzy-cztery krople wodorotlenku sodu i wstrz¹samy.
Do probówki nr 5 nic nie wkraplamy - pozostaje jako wzorzec kolorów.
Do probówki nr 3 (wywar + kwas) dokraplamy tak¹ sam¹ ilo�æ wodorotlenku sodu. Wstrz¹samy.
Do probówki nr 4 (wywar + wodorotlenek) dokraplamy tak¹ sam¹ ilo�æ kwasu. Wstrz¹samy.
Porównujemy kolory w piêciu probówkach.
Je¿eli mamy czas i substraty, powtarzamy do�wiadczenie z wywarem z jagód i winogron.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy w tym do�wiadczeniu?
Dlaczego wywar z kapusty, jagód, winogron ma kolor niebieski?
Dlaczego niebieski wywar zmienia kolor pod wp³ywem kwasu i wodorotlenku?
Co oznacza powrót do niebieskiego koloru wywaru w 3 i 4 probówce?
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95. Znikaj¹ce kolory

Materia³y na grupê:
czerwona kapusta, garnek, ³y¿eczka do herbaty
kwas siarkowy 10%, wodorotlenek potasu lub sodu 10%, fenoloftaleina
woda destylowana, nadmanganian potasu,
zakrêcana butelka, zakraplacz
dostêp do kuchenki lub palnika gazowego
trzy kolby �redniej wielko�ci

Przebieg:
Do garnka wk³adamy kilka rozdrobnionych li�ci czerwonej kapusty i zalewamy ma³¹ ilo�ci¹ wody

(tyle, by przykry³a li�cie). Gotujemy pod przykryciem tak d³ugo, a¿ woda zabarwi siê na ciemnoniebiesko,
a na li�ciach kapusty stanie siê widoczna barwa zielona (wcze�niej przebija³a czerwona). Po ostudzeniu
wlewamy roztwór (bez li�ci) do zakrêcanej butelki.

Niebiesk¹ ciecz wlewamy do pierwszej kolby (ok 100 cm3).
Do drugiej kolby wlewamy ok. 200 cm3 wody destylowanej i wsypujemy pó³ ³y¿eczki nadmanganianu

potasu. Mieszaj¹c kolb¹, rozpuszczamy kryszta³ki nadmanganianu w wodzie. Nastêpnie dodajemy
do tej kolby ok. 10 cm3 kwasu siarkowego. Je¿eli wszystko prawid³owo wykonali�my, to w kolbie
tej otrzymali�my ciemnofioletowy roztwór nadmanganianu potasu (zakwaszony).

Do pierwszej kolby z niebieskim wywarem bardzo ostro¿nie wlewamy ma³ymi porcjami fioletowy
roztwór nadmanganianu potasu z drugiej kolby. Obserwujemy.

Do trzeciej kolby wlewamy ok 50 cm3 wodorotlenku potasu. Nastêpnie wkraplamy kilka kropel
fenoloftaleiny (powstaje czerwona ciecz). Kolejno ma³ymi porcjami wlewamy do tej kolby kwas siarkowy
i obserwujemy zmiany.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy w tym do�wiadczeniu?
Dlaczego wywar z kapusty po dolaniu roztworu nadmanganianu potasu zrobi³ siê bezbarwny?
Dlaczego wodorotlenek potasu po dodaniu fenoloftaleiny zrobi³ siê czerwony?
Dlaczego ten czerwony roztwór po dodaniu kwasu siarkowego odbarwi³ siê?
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96. Co zabija ¿ycie?

Materia³y na grupê:
dwadzie�cia probówek
stojak na probówki
dwa kurze jaja
zlewka (+ kubek na ¿ó³tka)
roztwory: CuSO4, FeCl3, Pb(NO3)2, AgCl2, NaCl, HCl, H2SO4, NaOH oraz cukier, soda,
spirytus, ocet, kwasek cytrynowy, woda mineralna, mleko, olej, woda utleniona
myd³o w p³ynie lub szampon, Coca-cola, herbata (wystudzona)

Przebieg:
Odzielamy bia³ko od ¿ó³tka. Bia³ka wlewamy do zlewki, ¿ó³tka do kubeczka.
Roztrzepujemy bia³ko widelcem, by nie by³o zbite w �gluty� - ³atwiej mo¿na je wtedy wlaæ

do probówek. Wlewamy bia³ka do 20 probówek po 1/3 ich pojemno�ci.
Do ka¿dej probówki dolewamy po 1/3 jej pojemno�ci roztwory nastêpuj¹cych substancji: CuSO4,

FeCl3, Pb(NO3)2, AgCl2, NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, cukier, sodê oczyszczon¹, spirytus, ocet, kwasek
cytrynowy, wodê mineraln¹, mleko, olej, wodê utlenion¹, myd³o w p³ynie lub szampon, Coca-colê,
herbatê (wystudzon¹). Obserwujemy, co dzieje siê na styku bia³ko - substancja dodana. Zapisujemy.

Wstrz¹samy wszystkimi probówkami kolejno, zatykaj¹c otwór gumowym korkiem. Obserwujemy,
co siê dzieje z bia³kiem, a wyniki zapisujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy w tym do�wiadczeniu?
Dlaczego niektóre substancje �cinaj¹ bia³ko, a inne nie?
Na czym polega zjawisko �cinania bia³ka?
Jakie wnioski wyp³ywaj¹ dla nas z tego do�wiadczenia?



Klub M³odego Odkrywcy 500 111

97. Na tropie kwa�nego deszczu

Materia³y na grupê:
trzy s³oje o pojemno�ci 2-3 litrów albo du¿e szklane cylindry
trzy pokrywki do s³ojów lub szkie³ka zegarkowe
trzy stalowe ma³e ³y¿eczki (�do kawy�)
trzy prêty z drutu o d³ugo�ci ok. 20 cm (np. stare szprychy od roweru)
miêkki drut miedziany o �rednicy 0,5 mm (trzy odcinki po ok. 15 cm)
woda destylowana, siarka, fosfor, wêgiel drzewny
papierki wska�nikowe (oran¿ metylowy lub wywar z czerwonej kapusty)
palnik gazowy lub spirytusowy
kombinerki

Przebieg:
R¹czkê metalowej ³y¿eczki wyd³u¿amy, ³¹cz¹c prêt metalowy drutem miedzianym (owin¹æ drut

wokó³ koñca prêta metalowego i r¹czki ³y¿eczki). Nastêpnie wyginamy palcami lub kombinerkami
³y¿eczkê w taki sposób, by czê�æ do nabierania by³a pod k¹tem prostym do r¹czki z przymocowanym
prêtem metalowym. W taki sam sposób przerabiamy pozosta³e dwie ³y¿eczki.

Do s³ojów nalewamy na dno ok. 2 cm wody destylowanej. Sprawdzamy papierkiem uniwersalnym
kwasowo�æ wody destylowanej. Mo¿emy te¿ w osobnym naczyniu sprawdziæ kwasowo�æ wody
oran¿em metylowym lub wywarem z czerwonej kapusty.

Na pierwsz¹ ³y¿eczkê nabieramy siarkê, na drug¹ fosfor, na trzeci¹ wêgiel drzewny (kawa³ek).
Zapalamy palnik gazowy lub spirytusowy i delikatnie (by nie spad³a zawarto�æ) wk³adamy siarkê,
fosfor i wêgiel na ³y¿eczkach do p³omienia. Cierpliwie czekamy, a¿ siê zapal¹.

Wk³adamy ³y¿eczki z p³on¹cymi siark¹, fosforem i wêglem drzewnym, ka¿d¹ do innego s³oja
i przykrywamy. Czekamy, a¿ substancje na nabieraku wypal¹ siê do koñca. Wyjmujemy ³y¿eczki
ze s³ojów. Potrz¹saj¹c s³ojami, mieszamy wodê z gazem w s³oju. Sprawdzamy: kolor wody w ka¿dym
s³oju, kwasowo�æ wody w ka¿dym s³oju, zapach wody w ka¿dym s³oju.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy w tym do�wiadczeniu?
Co siê dzia³o z siark¹, fosforem i wêglem podczas palenia?
Jakie reakcje zasz³y podczas wstrz¹sania (mieszania) wody z gazami w s³ojach?
Gdzie obserwujemy takie zjawiska na co dzieñ?
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98. M³ody ornitolog

Materia³y na grupê:
terenowy przewodnik do oznaczania gatunków ptaków
opracowania ornitologiczne dotycz¹ce badanego terenu
dok³adna mapa terenu (1:5000 lub 1:10000)
mapa turystyczna wiêkszego obszaru
lornetki, aparat fotograficzny (najlepiej z dobrym obiektywem) z filmem
przybory do pisania, notatnik terenowy
dobry magnetofon przeno�ny

Przebieg:
I spotkanie:
Grupa wybiera teren, na którym bêdzie prowadziæ badania ornitologiczne. Mo¿e to byæ las

lub park opodal szko³y, mo¿e to byæ wiêkszy obszar, np. kilka kilometrów doliny rzecznej, masyw
czy grzbiet górski, mo¿e to byæ wyizolowany fragment naturalnego ekosystemu (np. kilka arów lasu
lub krzewów otoczonych polami uprawnymi), mo¿e to byæ administracyjna czê�æ jakiej� wiêkszej
ca³o�ci (np. wybrany z mapy kilometr kwadratowy terenu). Wa¿ne jest, by konsekwentnie prowadziæ
badania zawsze na tym samym obszarze. Podczas tego spotkania grupa ustala te¿, jakie elementy
¿ycia ptaków bêdzie bada³a i w jaki sposób bêdzie gromadzi³a informacje na ten temat.

II spotkanie:
Na przedwio�niu (pocz¹tek marca) grupa wyrusza w teren (mo¿na podzieliæ siê na 4-5 osobowe

podgrupy) i opisuje w notatniku terenowym, wykonuje zdjêcia, zaznacza na mapach wszelkie informacje
dotycz¹ce ptaków. Po powrocie z terenu zebrany materia³ jest opracowywany w formie map, katalogów,
zdjêæ, posterów, nagrañ d�wiêkowych, itd.

Kolejne spotkania:
Wiosn¹ (w po³owie kwietnia) badanie powtarzamy i ponownie opracowujemy zebrany materia³.

Nastêpne badania i opracowania nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cych terminach: pó�n¹ wiosn¹ (koniec
maja), wczesnym latem (koniec czerwca), pó�nym latem (koniec sierpnia), wczesn¹ jesieni¹ (koniec
wrze�nia), pó�n¹ jesieni¹ (koniec pa�dziernika), na przedzimiu (koniec listopada) i zim¹ (w styczniu).

Problem do rozwi¹zania:
Jakie gatunki ptaków ¿yj¹ stale, a jakie okresowo na badanym terenie?
Które gatunki gniazduj¹ na badanym terenie?
Jaka jest populacja poszczególnych gatunków ptaków na badanym terenie?
Czym siê ¿ywi¹, jakie jest ich miejsce w ekosystemie, jakie maj¹ perspektywy?
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99. Ha³da

Materia³y na grupê:
mapa okolic Kletna (najlepiej 1:5000, 1:10000)
klucz do oznaczania minera³ów
pisak do folii
lupa, kwas solny, m³otek (co najmniej 0,5 kg) - dla ka¿dego uczestnika
torebeczki foliowe? (najlepiej z zamkiem) - ok. 50 szt. na grupê

Przebieg:
Doje¿d¿amy do Kletna. Przed parkingiem dla zmotoryzowanych turystów odwiedzaj¹cych Jaskiniê

Nied�wiedzi¹, po lewej stronie strumienia Kle�nica znajduj¹ siê stare ha³dy pokopalniane, czê�ciowo
zaro�niête lasem i krzewami, czê�ciowo ods³oniête. Uwaga! Jest to teren �nie¿nickiego Parku
Krajobrazowego, na poszukiwania nale¿y wiêc uzyskaæ zgodê dyrektora tego¿ parku. Na mapie
oznaczamy miejsce poszukiwañ.

W grupach 3-4 osobowych rozpoczynamy penetracjê ha³d. Jest tu kilkadziesi¹t minera³ów, szybko
wiêc ka¿da grupa uzbiera spor¹ kolekcjê. Oczywi�cie w grupach mniej zaawansowanych okazy bêd¹
wybierane �na oko�, ale nie powinno to nikogo zra¿aæ. Przy pomocy klucza na miejscu staramy siê
jak najprecyzyjniej zaklasyfikowaæ ka¿dy okaz i go nazwaæ. Wk³adamy ka¿dy okaz do osobnej
torebeczki z zamkiem. Torebkê podpisujemy pisakiem.

W szkole wykonujemy wystawê ze zbiorów - np. w gablotach na korytarzu. Je¿eli mamy okazjê,
prosimy mineraloga o weryfikacjê naszych oznaczeñ. Wystawkê mo¿na uzupe³niæ fotoreporta¿em
z poszukiwañ. Warto poszukiwania ponowiæ na innych ha³dach pokopalnianych - a jest ich sporo.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie minera³y wystêpuj¹ na badanym terenie?
Które s¹ pospolite, a które unikalne?
W jaki sposób fachowo korzystaæ z klucza do oznaczania minera³ów?
Sk¹d taka ró¿norodno�æ minera³ów na tym terenie?
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100. Dawno, dawno temu...

Materia³y na grupê:
dok³adna mapa badanego terenu (najlepiej 1:5000, 1:10000)
klucz do oznaczania skamienia³o�ci
pisak do folii
lupa, pêdzelek, pinceta, m³otek (co najmniej 0,5 kg) - dla ka¿dego uczestnika
torebeczki foliowe? (najlepiej z zamkiem) - ok. 50 szt. na grupê
pude³ka ró¿nej wielko�ci, plecaki

Przebieg:
Doje¿d¿amy do starego kamienio³omu w... No w³a�nie, miejsc, gdzie mo¿emy znale�æ

skamienia³o�ci organizmów ¿yj¹cych przed milionami lat, jest wiele. Doradzam wcze�niejsze
zapoznanie siê z mapami geologicznymi i publikacjami dotycz¹cymi stratygrafii i paleontologii
najbli¿szej okolicy. Wspania³e prze¿ycia gwarantuje na przyk³ad zamkniêty kamienio³om
w Ogrodzieñcu (nale¿y uzyskaæ zgodê w³a�ciciela). Po dojechaniu na miejsce, na mapie oznaczamy
miejsce poszukiwañ.

W grupach 3-4 osobowych rozpoczynamy penetracjê ha³d. W Ogrodzieñcu jest wiele skamienia³o�ci,
szybko wiêc ka¿da grupa uzbiera spor¹ kolekcjê. Przy pomocy klucza na miejscu staramy siê jak
najprecyzyjniej zaklasyfikowaæ ka¿dy okaz i go nazwaæ. Wk³adamy ka¿dy okaz do osobnej torebeczki
z zamkiem. Torebkê podpisujemy pisakiem.

W szkole wykonujemy wystawê ze zbiorów - np. w gablotach na korytarzu. Je¿eli mamy okazjê,
prosimy paleontologa (stratygrafia) o weryfikacjê naszych oznaczeñ. Wystawkê mo¿na uzupe³niæ
fotoreporta¿em z poszukiwañ. Warto poszukiwania ponowiæ na innych ha³dach pokopalnianych -
a jest ich sporo.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie skamienia³o�ci wystêpuj¹ na badanym terenie?
Co znajdowa³o siê w tym miejscu przed milionami lat?
W jaki sposób fachowo korzystaæ z klucza do oznaczania skamienia³o�ci?
Sk¹d taka ró¿norodno�æ skamienia³o�ci na tym terenie?
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101. Na tropie tropów

Materia³y na grupê:
dok³adna mapa badanego terenu (najlepiej 1:5000, 1:10000)
klucz do oznaczania tropów, pisaki, o³ówki, pisaki do folii
³opatka-saperka, grabie, konewka, kolorowe tasiemki (kilkadziesi¹t)
lupa, pêdzelek, pinceta, worki foliowe (np. na �mieci)
gips (najlepiej protetyczny), kanister z wod¹, naczynie do rozrabiania gipsu, ³y¿ka
papierowe kubeczki lub g³êbokie miski jednorazowe, no¿yczki

Przebieg:
Zajêcia odbywaj¹ siê w terenie, podczas dwóch wypadów.
Wypad I:
Penetrujemy wybrany teren, poszukuj¹c odci�niêtych tropów zwierz¹t. Oczywi�cie najwiêcej tropów

znajdziemy w pobli¿u zbiorników wody (stawy, strumienie, rzeki, ka³u¿e, itp.) oraz na b³otnistych
�cie¿kach. Penetruj¹c okolicê, staramy siê dostrzec przebieg �cie¿ek zwierz¹t. W jaki� sposób
zaznaczamy przebieg tych �cie¿ek w terenie (np. zawi¹zuj¹c tasiemki na drzewach, krzewach,
palikach), aby�my mogli trafiæ w to samo miejsce za tydzieñ.

Na mapie zaznaczamy miejsca z najwiêksz¹ ilo�ci¹ tropów. Analizuj¹c mapê i przebieg �cie¿ek
zwierz¹t, typujemy kilka miejsc do wykonania �poligoników tropów�. W tym celu ca³¹ szeroko�æ �cie¿ki
zwierzêcej przekopujemy ³opatk¹ na g³êboko�æ 5-10 cm i dok³adnie grabimy, aby powsta³o co�
w rodzaju zadbanej grz¹dki. Podczas kopania usuwamy wszelkie ro�liny, korzenie, kamienie, itp.,
aby �poligonik tropów� by³ równy. Je¿eli jest susza - obficie skrapiamy �poligonik� wod¹ z konewki.
Uwa¿amy, by nie stan¹æ na �poligoniku tropów�.

Wypad II:
Najlepiej wybraæ siê w teren dwa-trzy dni po deszczu. Ponownie penetrujemy wybrany przez nas

obszar. Tym razem staramy siê wykonaæ gipsowy odlew tropów z ró¿nych miejsc: przy wodopoju,
ze �cie¿ek naturalnych, z �poligoników tropów�, itd. £atwiej bêdzie nam znale�æ tropy du¿ych zwierz¹t,
trudniej ma³ych, dlatego te bêd¹ cenniejsze.

Jak wykonaæ odlew? W tekturowym kubeczku lub g³êbokiej misce jednorazowej obcinamy dno.
Wciskamy kubek (miskê) w glebê, glinê lub piasek w taki sposób, by trop w ca³o�ci znalaz³ siê
w �rodku (uwa¿amy, by nie uszkodziæ i nie zatrzeæ tropu). Rozrabiamy gips (gêsto�æ �mietany)
i wlewamy do kubeczka (miseczki). Kolejno lub w podgrupach wykonujemy odlewy ró¿nych tropów.
Gotowe odlewy mo¿na zbieraæ po oko³o pó³ godzinie. Przyklejon¹ do gipsu glebê, glinê lub piasek
mo¿emy wyd³ubaæ zaostrzonym
o³ówkiem, pincet¹ lub pêdzelkiem.
Na kubeczku (misce) pisakiem do
folii zapisujemy nazwê zwierzêcia,
którego trop wykonali�my. Na
mapie dok³adnie zaznaczamy
miejsca wykonania odlewów
(mo¿na je na przyk³ad
ponumerowaæ).

W szkole wykonujemy wystawê
tropów zwierz¹t i eksponujemy wraz
z map¹ i opisem badañ.

Problem do rozwi¹zania:
Tropy jakich zwierz¹t wystêpuj¹ na badanym terenie?
Ile zwierz¹t danego gatunku porusza siê po badanym przez nas terenie?
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102. Aquahodowla

Materia³y na grupê:
kilka du¿ych s³oików (min. 0,75 litra), trzy ma³e s³oiczki lub literatki
woda deszczowa lub odstana, nawóz w p³ynie do doniczek
czarny karton, no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca
wyka³aczki (du¿a ilo�æ), pisaki do folii
nienaruszone korzenie marchwi, pietruszki, rzepy, buraków
nienaruszone ziarna fasoli (kilka rodzajów), bobu, grochu, soi
nienaruszone bulwy ziemniaka (ma³a), �kany�, �georginii�,
cebula, czosnek, kalarepka, itp.

Przebieg:
Przygotowujemy tyle s³oików, iloma rodzajami bulw, ziaren, korzeni itd. dysponujemy.

S³oiki numerujemy pisakiem do folii.
W s³oikach umieszczamy korzenie i bulwy. Najwygodniej jest wbiæ w bok korzenia lub bulwy

wyka³aczki w taki sposób, by warzywo �wisia³o� na wyka³aczkach w s³oiku minimum 5 cm od dna
s³oika. Wlewamy do s³oików wodê - najlepiej deszczówkê lub odstan¹ wodê z kranu.

Do trzech s³oików wstawiamy na dno ma³e s³oiczki lub literatki, a nastêpnie ustawiamy na nich
cebulê, czosnek i kalarepkê i wlewamy tyle wody, by warzywa by³y w niej zanurzone do po³owy.

Przygotowujemy kolejne s³oiki, tym razem na nasiona. Na gwintach ma³ych s³oików naci¹gamy
gazê w taki sposób, by zas³ania³a ona wlot tych s³oiczków. Ma³e s³oiczki z gaz¹ wk³adamy do du¿ych
s³oików. Na gazie k³adziemy kilka ziaren fasoli, bobu, grochu, soi - ka¿da odmiana osobno. Wlewamy
wodê do s³oików. Powinna ona zakryæ ma³y s³oiczek z gaz¹ oraz le¿¹ce na gazie nasiona.

Z czarnego kartonu wycinamy prostok¹ty o wysoko�ci s³oików i owijamy nimi s³oiki. Sklejamy je.
Kartony tworz¹ �tuby� os³aniaj¹ce s³oiki przed �wiat³em s³onecznym.

Co kilka dni dolewamy wodê deszczow¹ lub odstan¹ z kranu, a co tydzieñ kroplê nawozu
w p³ynie dla ro�lin doniczkowych (uniwersalnego). Obserwacje zapisujemy w dzienniku hodowli.

Problem do rozwi¹zania:
Jak rosn¹ ro�liny (czê�ci w s³oiku i nad s³oikiem)?
Czym ró¿ni¹ siê poszczególne ro�liny w naszej aquahodowli?
Jakie wymagania maj¹ ro�liny hodowane w ten sposób? Jak przyspieszyæ ich wzrost?
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103. Mapa �wietlna

Materia³y na grupê:
4 listewki o wymiarach 3 x 2 x 100 cm
p³yta pil�niowa o wymiarach 100 x 100 cm
wiertarka, gwo�dzie, pi³a do drewna, lakiernicza ta�ma papierowa
mapa terenu, dla którego wykonujemy wersjê �wietln¹, klej polimerowy
czerwone diody LED (tyle sztuk, ile miejsc pragniemy wyró¿niæ)
prze³¹czniki typu: w³¹cz-wy³¹cz
izolowany drut miedziany, szczypce monterskie lub kombinerki
bia³y karton, baterie p³askie 4,5 V (kilka)

Przebieg:
Z listewek zbijamy ramê o wymiarach równych posiadanej przez nas mapie. Równie¿ p³ytê pil�niow¹

przycinamy do rozmiarów mapy i nabijamy j¹ na ramê z listew. Na p³ycie pil�niowej (po przeciwnej
stronie ni¿ rama z listew) naklejamy mapê. Czekamy, a¿ wszystko dobrze wyschnie.

Wybieramy miejsca, w których pragniemy umie�ciæ punkty �wietlne (diody). Nawiercamy w tych
miejscach otwory o �rednicy ok. 1 mm wiêkszej ni¿ �rednica diody. Wk³adamy w otwory diody �wiec¹ce
typu LED. Mo¿emy unieruchomiæ diody klejem polimerowym (od spodu).

Na legendê mapy naklejamy kartkê bia³ego kartonu z opisami miejsc, które bêd¹ pod�wietlane na
mapie. Opisy mog¹ byæ szczegó³owe lub has³owe - wszystko zale¿y od celu, któremu bêdzie s³u¿yæ
mapa. Przy ka¿dym opisie wywiercamy otwór o �rednicy równej �rednicy prze³¹cznika typu: w³¹cz-
wy³¹cz. Wciskamy prze³¹czniki w wywiercone otwory. Mo¿emy unieruchomiæ prze³¹czniki klejem
polimerowym (od spodu).

£¹czymy prze³¹czniki, diody i baterie w uk³ad, pozwalaj¹cy na w³¹czanie ka¿dej diody osobno
(nie wiêcej ni¿ 4-5 diod do jednej baterii). Oparte na dolnej ramie od wewn¹trz baterie, unieruchamiamy
ta�m¹ papierow¹. Tak przygotowana mapa mo¿e stan¹æ na pó³ce lub zawisn¹æ na �cianie.

Prze³¹czniki, diody i baterie mo¿emy ³¹czyæ na wiele sposobów: skrêcaj¹c odizolowane koñcówki
drutów, lutuj¹c je lub przykrêcaj¹c w kostkach monterskich. Wszystko zale¿y od posiadanych �rodków,
sprawno�ci manualnej grupy i czasu.

Problem do rozwi¹zania:
Jak po³¹czyæ uk³ad: dioda-prze³¹cznik-bateria?
Jak poprawiæ moc �wiec¹cych diod (zestawy baterii)?
Tematyka mapy - opisy, wyja�nienia, atrakcyjna forma prezentacji.
Problemy manualne i techniczne.



Klub M³odego Odkrywcy 500118

104. Zimowy eksperyment

Materia³y na grupê:
czarny karton o wymiarach 40 x 40 cm
bia³y karton o wymiarach 40 x 40 cm
gruba prze�roczysta folia o wymiarach 40 x 40 cm (lub bardzo cienka szyba szklana)
gruba aluminiowa folia spo¿ywcza o wymiarach 40 x 40 cm
zaciszne nas³onecznione miejsce (nie chodz¹ tam ludzie) z du¿¹ ilo�ci¹ �niegu

Przebieg:
Na podwórku, le�nej polanie, ogródku lub w innym zacisznym, ale dobrze nas³onecznionym

i o�nie¿onym miejscu k³adziemy na grubej warstwie �niegu (min. 30 cm):
- czarny karton o wymiarach 40 x 40 cm
- bia³y karton o wymiarach 40 x 40 cm
- grub¹ prze�roczyst¹ foliê o wymiarach 40 x 40 cm (lub bardzo cienk¹ szybê szklan¹)
- grub¹ aluminiow¹ foliê spo¿ywcz¹ o wymiarach 40 x 40 cm.

Kawa³ki kartonu i folii k³adziemy w taki sposób, by wiatr ich nie móg³ rozwiaæ, mo¿emy nawet
przebiæ je w �rodku drutami do robótek rêcznych i tym sposobem �utwierdziæ� w �niegu. Najlepiej
wykonaæ tê czynno�æ rano, tu¿ po wschodzie s³oñca, w s³oneczny, choæ mro�ny dzieñ.

Co 24 godziny przez 5 dni obserwujemy, co siê dzieje ze �niegiem wokó³ kartonów.
Uwaga! Je¿eli podczas eksperymentu bêdzie pada³ �nieg, to powtarzamy go.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego �nieg wokó³ kartonów i folii nie topi siê w takim samym tempie, jak pod nimi?
Dlaczego �nieg ró¿nie zachowuje siê pod ró¿nymi kartonami i foliami?
Które �kolumny �nie¿ne� bêd¹ najwy¿sze i dlaczego?
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105. Wytrzyma³y papier

Materia³y na grupê:
ryza papieru kserograficznego gramatury 80 g formatu A3
ciê¿kie ksi¹¿ki w twardej oprawie (oko³o dziesiêciu)
dwie umyte, ca³e ceg³y

Przebieg:
Wstêp.
Ka¿dy uczestnik bierze do rêki kartkê papieru kserograficznego formatu A3 i próbuje j¹ przedrzeæ.

Nastêpnie bierze kolejn¹ kartkê papieru kserograficznego formatu A3, sk³ada j¹ na cztery (na pó³
i ponownie na pó³) i próbuje j¹ przedrzeæ. Bierze kolejn¹ kartkê papieru kserograficznego formatu A3,
sk³ada j¹ na osiem (na pó³, ponownie na pó³ i znowu na pó³, itd.) i próbuje j¹ przedrzeæ. Ponownie
bierze kartkê papieru kserograficznego formatu A3, sk³ada j¹ na szesna�cie (na pó³, ponownie na pó³
i znowu na pó³, itd.) i próbuje j¹ przedrzeæ. Nastêpnie bierze kolejn¹ kartkê papieru kserograficznego
formatu A3, sk³ada j¹ na trzydzie�ci dwa (na pó³, ponownie na pó³ i znowu na pó³, itd.) i próbuje j¹
przedrzeæ. Wyci¹gamy wnioski.

Budowla.
Dwie ceg³y stawiamy d³ugim w¹skim bokiem na stole równolegle do siebie. Na ceg³ach k³adziemy

pojedyncz¹ kartkê papieru kserograficznego formatu A3, która tworzy cienki �most� miêdzy ceg³ami.
Na kartkê tê k³adziemy ciê¿k¹ i grub¹ ksi¹¿kê w twardej oprawie. Naturalnie kartka nie utrzyma
ksi¹¿ki i konstrukcja rozpadnie siê.

Zadanie pierwsze: u¿ywaj¹c jednej kartki papieru kserograficznego formatu A3, skonstruowaæ
taki most miêdzy ceg³ami, by ciê¿ka ksi¹¿ka utrzyma³a siê na nim. A mo¿e uda siê skonstruowaæ
z kartki papieru kserograficznego formatu A3 most, który utrzyma kilka ksi¹¿ek? Im wiêcej,
tym lepiej!

Zadanie drugie: u¿ywaj¹c jednej kartki papieru kserograficznego formatu A3, skonstruowaæ
�budowlê�, która utrzyma grub¹ ksi¹¿kê co najmniej 20 cm nad blatem sto³u. Im wy¿ej, tym lepiej!
A mo¿e uda siê skonstruowaæ z kartki papieru kserograficznego formatu A3 budowlê, która utrzyma
20 cm nad blatem sto³u kilka ksi¹¿ek? Im wiêcej, tym lepiej!

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego z³o¿ony na kilka czê�ci papier trudno rozerwaæ?
Jak skonstruowaæ wytrzyma³y most?
Jak skonstruowaæ wytrzyma³¹ budowlê?
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106. Ci¹garka

Materia³y na grupê:
pude³ko (najlepiej przykrywka z pude³ka po 5 ryzach papieru kserograficznego)
kilka grubych ksi¹¿ek w twardej oprawie
cyrkiel lub szyd³o, ta�ma miernicza (min. 5 m)
cienka niæ bawe³niana - 2 m
cienka dratwa - 2 m
sznur do bielizny - 2 m
sznur alpinistyczny - 2 m
guma bieli�niana - 2 m
drut miedziany nieizolowany o �rednicy 0,5 mm - 2 m
cienka, elastyczna rurka (np. koszulka zdjêta z izolowanego przewodu) - 2 m
d³ugi, równy stó³ (min. 3 m) - mog¹ byæ z³¹czone równo sto³y

Przebieg:
Pude³ko stawiamy dnem na blacie na jednym koñcu sto³u. W najkrótszym boku, dok³adnie po�rodku,

szyd³em lub cyrklem wykonujemy otwór. Do otworu przywi¹zujemy cienk¹ bawe³nian¹ niæ d³ugo�ci
2 m. Do pude³ka wk³adamy dok³adnie na �rodku jedn¹ grub¹ ksi¹¿kê. Niæ k³adziemy wzd³u¿ sto³u i za
wolny koniec powoli ci¹gniemy nasz¹ �wyci¹garkê�. Dok³adamy po jednej ksi¹¿ce
i powtarzamy do�wiadczenie, a¿ niæ siê urwie lub skoñcz¹ siê nam ksi¹¿ki. Notujemy wyniki, mierz¹c
d³ugo�æ nici przed ci¹gniêciem i w trakcie ci¹gniêcia.

Do�wiadczenie powtarzamy z cienk¹ dratw¹, sznurem do bielizny, sznurem alpinistycznym, gum¹
bieli�nian¹, cienkim drutem miedzianym i cienk¹, elastyczn¹ rurk¹. Równie¿ i w tych przypadkach
notujemy wyniki, mierz¹c d³ugo�ci przed ci¹gniêciem i w trakcie ci¹gniêcia.

Na zakoñczenie przymocowujemy do otworu w pudle gumê bieli�nian¹, a do pud³a wstawiamy
3 grube ksi¹¿ki na trzy sposoby: raz dok³adnie po�rodku pude³ka, raz tu¿ przy przymocowanej gumie,
raz jak najdalej od gumy. Równie¿ i w tych przypadkach notujemy wyniki, mierz¹c d³ugo�æ gumy
przed ci¹gniêciem i w trakcie ci¹gniêcia.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Od czego zale¿y d³ugo�æ, na jak¹ rozci¹ga siê niæ, sznur, linka, guma, drut, rurka?
Dlaczego niektóre materia³y rozci¹gaj¹ siê bardziej, inne mniej?
Co utrudnia ci¹gniêcie?
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107. Produkcja kryszta³ów soli

Materia³y na grupê:
10 s³oików po 0,75 l ka¿dy
wiadro letniej wody, 4 kilogramy soli kuchennej
drobna siatka stalowa, no¿yce do drutu
bawe³niane bia³e nici (kordonek lub mulina)
bia³a plastelina, wyka³aczki
folia aluminiowa, folia pe z woreczka spo¿ywczego, ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Do wiadra wype³nionego 8 litrami letniej wody wsypujemy 4 kg soli kuchennej i mieszamy

do rozpuszczenia.
Do dwóch s³oików wk³adamy kawa³ek stalowej drobnej siatki, wycinaj¹c z niej pasy d³ugo�ci ok. 20

cm i szeroko�ci 6 cm. Pasy siatki opieramy o dno i krawêd� s³oików. Do brzegów kolejnych dwóch
s³oików przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ po 20 kawa³ków bawe³nianych nici, ka¿dy po 15 cm d³ugo�ci.
Do kolejnych dwóch s³oików wk³adamy �je¿yki� zrobione z kulki plasteliny o �rednicy
ok. 3 cm i nabitych woko³o (ze wszystkich stron kulki) ok. 30 wyka³aczek. Do brzegów kolejnych
dwóch s³oików przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ po 20 pasków aluminiowej folii, ka¿dy po 15 cm
d³ugo�ci i 1 cm szeroko�ci. Do brzegów kolejnych dwóch s³oików przymocowujemy ta�m¹ klej¹c¹ po
20 pasków spo¿ywczej prze�roczystej folii pe, ka¿dy po 15 cm d³ugo�ci i 1 cm szeroko�ci.

Do wszystkich s³oików wlewamy, dok³adnie do po³owy, roztwór wody z sol¹.
Po jednym s³oiku z ka¿dym rodzajem �wk³adki� stawiamy w bardzo gor¹cym miejscu, np.

na kaloryferze, który mocno grzeje, w szklarni, w terrarium, itd. Pozosta³e piêæ s³oików stawiamy
na parapecie okiennym w dobrze nas³onecznionym miejscu (nie powinno tam byæ przeci¹gów).

Obserwujemy s³oiki z zawarto�ci¹ przez 10-15 tygodni.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Od czego zale¿y wielko�æ kryszta³ów soli?
Od czego zale¿y tempo tworzenia siê kryszta³ów soli?
Na jakim materiale: bawe³nie, drewnie, stali, aluminium czy folii pe tworz¹ siê one najlepiej?
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108. Winda

Materia³y na grupê:
wieszak na ubrania (z okr¹g³¹ poprzeczk¹)
okr¹g³y drewniany walec o �rednicy min. 5 cm i d³ugo�ci ok. 6-8 cm
wiertarka, wiert³a o �rednicy nieco wiêkszej ni¿ �rednica poprzeczki wieszaka
dwa tekturowe kubki jednorazowe
gruba i mocna dratwa, cyrkiel lub szyd³o
po cztery odwa¿niki 1 dkg, 2 dkg, 5 dkg, 10 dkg i monety 1 z³, 2 z³, 5 z³

Przebieg:
Dok³adnie w �rodku drewnianego walca wykonujemy wiertark¹ otwór, który bêdzie mia³ �rednicê

nieco wiêksz¹ od �rednicy poprzeczki w wieszaku.Wieszak rozginamy i na jego poprzeczkê nak³adamy
drewniany walec. Za pomoc¹ dratwy przywi¹zujemy wieszak na wysoko�ci ok. 1,5 metra nad ziemi¹.
Ucinamy kawa³ek dratwy o d³ugo�ci ok. 1,5 m. Przewieszamy go przez drewniany walec.

W kubkach papierowych wykonujemy cztery dziurki przy krawêdziach. Przez ka¿d¹ dziurkê
przeci¹gamy i zawi¹zujemy kawa³ek dratwy o d³ugo�ci ok. 7 cm. Wolne 4 koñce dratwy wi¹¿emy
ze sob¹ nad kubkiem (uchwyt) i przywi¹zujemy do nich niæ zwisaj¹c¹ z walca.

Po zakoñczonej pracy do ka¿dego koñca nici zwisaj¹cej z walca powinien byæ przywi¹zany
papierowy kubek. Podci¹gamy jeden kubek do góry (tu¿ ko³o wieszaka), drugi stoi na pod³odze.

Do pierwszego kubka, znajduj¹cego siê u góry, wrzucamy monetê 1 z³. Je¿eli �winda� zjedzie
na dó³, to do drugiego kubka wrzucamy monety 1 z³ w takiej ilo�ci, by wci¹gnê³y pierwszy kubek do góry.

 Wrzucaj¹c monety ró¿nej warto�ci, znajdujemy sposób na równowa¿enie monet. Kontynuujemy
do�wiadczenie z odwa¿nikami. A mo¿e uda siê nam napisaæ algorytm (wzór) ilustruj¹cy, ile trzeba
w³o¿yæ monet lub odwa¿ników, by podci¹gn¹æ �windê� o okre�lonej wadze do góry?

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Od czego zale¿y tempo zje¿d¿ania �windy�?
Od czego zale¿y równowa¿enie ciê¿aru podci¹ganej windy?
Jak napisaæ algorytm tych zale¿no�ci?
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109. Czarodziejski most

Materia³y na grupê:
drut stalowy �rednicy 3-4 mm i d³ugo�ci ok. 1 m
kombinerki, szczypce
dratwa
dwie nakrêtki (24 mm lub wiêksze)

Przebieg:
Z drutu wyginamy kszta³t wg wzoru poni¿ej. Zbêdn¹ d³ugo�æ obcinamy.

Na obciêtych koñcówkach drutu (punkty A, B) ustawiamy �most� miêdzy dwoma blatami sto³ów.
Do punktów X, Y przywi¹zujemy odcinki dratwy d³ugo�ci ok. 20 cm ka¿dy, do których z kolei
przywi¹zujemy po jednej nakrêtce. Wprawiamy w ruch wahad³owy jedn¹ z nakrêtek. Obserwujemy.
Zatrzymujemy jej ruch. Nastêpnie wprawiamy w ruch wahad³owy drug¹ nakrêtkê. Obserwujemy.
Zatrzymujemy jej ruch. Wprawiamy w ruch wahad³owy obie nakrêtki. Obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego most i nakrêtki siê poruszaj¹?
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110. ¯ywy balon

Materia³y na grupê:
jak najwiêkszy szklany s³ój z nakrêtk¹ (np. 3-litrowy)
wiertarka, wiert³a
rurka do napojów
klej polimerowy
balon

Przebieg:
W pokrywce s³oja wykonujemy otwór o �rednicy posiadanej przez nas rurki do napojów. W otwór

wk³adamy rurkê do po³owy d³ugo�ci i zaklejamy bardzo szczelnie klejem polimerowym z obu stron
pokrywki. Oklejanie mo¿na powtórzyæ w odstêpach dwóch - trzech godzin, bêdzie szczelniej!

S³abo nadmuchujemy balon - powinien wygl¹daæ jak �sflacza³y�. Umieszczamy w ten sposób
nadmuchany balon na dnie s³oja i zakrêcamy nakrêtkê z przymocowan¹ rurk¹.

Nastêpnie przez rurkê �wyci¹gamy� powietrze ze s³oja. Obserwujemy, co siê dzieje z balonem,
gdy jest w nim coraz mniej powietrza. W chwilach przerwy miêdzy �wyci¹ganiem� powietrza, rurkê
mo¿emy zatkaæ palcem.

Powtarzamy do�wiadczenie, ale �wdmuchujemy� jak najwiêcej powietrza do s³oja. Obserwujemy,
co siê dzieje z balonem, gdy jest w nim coraz wiêcej powietrza. W chwilach przerwy miêdzy
�wdmuchiwaniem� powietrza, rurkê mo¿emy zatkaæ palcem.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego balon �ro�nie�, gdy wyci¹gniemy ze s³oja powietrze?
Dlaczego balon �kurczy siê�, gdy wdmuchamy do s³oja powietrze?
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111. Uciekaj¹cy walec

Materia³y na grupê:
klej polimerowy, no¿yczki, dwie nakrêtki po du¿ym s³oiku (np. 0,75 litra)
oko³o 1 metra drutu miedzianego lub stalowego o �rednicy 3-4 mm
kombinerki, szczypce, szyd³o, lutownica, cyna lutownicza, papier �cierny
samoprzylepna ta�ma papierowa lub pas materia³u o szeroko�ci 25 cm
ok. 0,6 m gumy modelarskiej lub bieli�nianej, nakrêtka o �rednicy 18-22 mm

Przebieg:
Owijamy drut do po³owy na jednej z pokrywek, tworz¹c

pó³obrêcz. Odginamy wolny koniec drutu pod k¹tem 90o

do pokrywki i odmierzamy oko³o 25 cm. Wolny koniec owijamy
w pó³obrêcz do po³owy drugiej pokrywki i odginamy pod k¹tem
90o ponownie w kierunki pierwszej pokrywki. Obcinamy drut
w miejscu, gdzie wolny koniec dotyka pierwszej pokrywki.
Wypychamy pokrywki z drucianych pó³obrêczy i oczyszczamy je
papierem �ciernym z farby. Ponownie wciskamy pokrywki w druciane pó³obrêcze i przylutowujemy je
starannie, bacz¹c, by cyna nie wyp³ywa³a poza pó³obrêcz. Z pozosta³ego kawa³ka drutu wyginamy na
pokrywkach dwie pó³obrêcze i dolutowujemy je w wolne miejsca. Tym sposobem powstanie zestaw
dwóch pokrywek, ka¿da otoczona dwiema pó³obrêczami, a miêdzy pokrywkami przebiegaæ bêd¹
dwa druty o d³ugo�ci 25 cm ka¿dy.

Szyd³em na obu pokrywkach rysujemy �rednice.
Korzystnie jest, gdy s¹ one tak samo zorientowane i równoleg³e. Na �rednicach wykonujemy

po dwa otworki w ka¿dej pokrywce 1 cm od brzegu pokrywki. Starannie opi³owujemy pilnikiem brzegi
tych otworków, by nie przecina³y niczego. Przez otworki przeci¹gamy gumê modelarsk¹ lub bieli�nian¹
w taki sposób, by krzy¿owa³a siê dok³adnie w �rodku powsta³ej figury. W miejscu skrzy¿owania gumy
przymocowujemy na 2-3 centymetrowej gumce nakrêtkê, która swobodnie zwisa jak na rysunku
obok.

Chwytamy przyrz¹d za pokrywki i turlamy po równej pod³odze. Powtarzamy czynno�æ.
Nastêpnie oklejamy pokrywki pasem cienkiego kolorowego materia³u lub papierow¹ ta�m¹

w taki sposób, by powsta³ walec. Powtarzamy turlanie. Staramy siê bardziej �udziwniæ� ruchy walca.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego �walec� wykonuje tak dziwne ruchy?
W jaki jeszcze sposób mo¿na zmieniaæ ruch walca?
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112. Wêdrówki ciep³a

Materia³y na grupê:
druty z ró¿nych materia³ów (miedziany, cynkowy, stalowy, aluminiowy, szklany prêt,
szklana rurka, itp.) 50 cm d³ugo�ci i jednakowej �rednicy (np. 5 mm)
2 ceg³y, zapa³ki, zegarek z sekundnikiem lub stoper
paczka metalowych pinezek
parafina (albo zu¿yta �wieca)
tyle jednakowych �wiec, ile drutów z ró¿nych materia³ów posiadamy

Przebieg:
Staramy siê wyprostowaæ posiadane druty i sprawdzamy, czy maj¹ tak¹ sam¹ d³ugo�æ. Ka¿dy drut

ma dwa koñce: A i B. Od koñca A co 2 cm przymocowujemy na ka¿dym drucie za pomoc¹ parafiny
pinezki (g³ówk¹ do drutu) - minimum po 10 pinezek. Powstaje wska�nik.

Druty ustawiamy równolegle do siebie na cegle w taki sposób, by utrzymywa³y bez problemu
równowagê. Po jednej stronie ceg³y bêd¹ w jednej linii koñce A z przymocowanymi pinezkami,
po drugiej stronie ceg³y bêd¹ w jednej linii koñce B - wolne. Pod ka¿dym koñcem B ustawiamy �wiecê
takiej wysoko�ci, by p³omieñ dobrze obejmowa³ drut.

Zapalamy jednocze�nie wszystkie �wiece i mierzymy czas odpadania pinezek przy koñcu B.
Oczywi�cie pinezki nie bêd¹ odpada³y jednocze�nie, dobrze wiêc jest przygotowaæ sobie tabelê
pomiarów.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego pinezki odpadaj¹ od drutów?
Dlaczego pinezki nie odpadaj¹ jednocze�nie?
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113. Mniam, mniam....

Materia³y na trójkê:
ró¿ne wiêksze owoce i warzywa (morela, marchew, pietruszka, burak æwik³owy,
burak cukrowy, kalarepka, rzodkiew, rabarbar, pomidor, groch, ogórek, cukinia,
kabaczek, dynia, jab³ko, gruszka, �liwka, cebula, pigwa, brzoskwinia, banan, kiwi,
mandarynka, pomarañcza, granat, papaja, mango, truskawka, ananas, kokos, itd.)
gêsta chusta (do zakrycia oczu), widelce
spinacz do bielizny (wyrobiony) lub ta�ma papierowa
nó¿, deska do krojenia, talerzyki, pisaki, worki na �mieci

Przebieg:
Dzielimy siê na trójki. W ka¿dej trójce nastêpuje podzia³ ról na: degustatora, sekretarza i kucharza.

Degustatorzy i sekretarze opuszczaj¹ pomieszczenie, w którym pozostaj¹ kucharze. W tym czasie
mog¹ przygotowaæ tabelê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch kolumn i 30-40 rubryk.

Kucharze wspólnie obieraj¹ warzywa i owoce ze skórek (wszystkie), pestkuj¹ i kroj¹ na kostki
takiej wielko�ci, by na jeden kês bez problemu mie�ci³y siê w ustach. Na tekturowych talerzach
ustawiamy wyciête sze�ciany z warzyw i owoców, podpisuj¹c ich nazwy obok. Ka¿da trójka ma
dok³adnie takie same zestawy - mo¿na warzywa i owoce ponumerowaæ w identyczny sposób.
Zas³aniamy zestaw.

Ka¿da trójka rozpoczyna degustacjê w osobnym pomieszczeniu, aby uczestnicy nie sugerowali
siê swoimi odpowiedziami. Zas³aniamy chust¹ oczy degustatorowi, by nie móg³ pos³ugiwaæ siê
wzrokiem. Nos �spinamy� spinaczem do bielizny lub zaklejamy papierow¹ ta�ma klej¹c¹, by nie móg³
pos³ugiwaæ siê wêchem. Kawa³ki owoców i warzyw podajemy bezpo�rednio do ust widelcem, by nie
móg³ pos³ugiwaæ siê dotykiem. Pisarz siada obok i notuje: numer degustowanego warzywa lub owocu
oraz odpowied� degustatora. Kolejno kucharz podaje kostki z warzyw i owoców degustatorowi.
Korzystnie jest mieszaæ smaki ostre ze s³odkimi, cierpkie z md³ymi, itd. Mo¿na niektóre warzywa
i owoce powtarzaæ kilka razy (np. cebulê, jab³ko, banan).

Po wyczerpaniu listy warzyw i owoców spotykamy siê w jednym pomieszczeniu i na jednej planszy
zestawiamy wyniki poprawnych i mylnych odpowiedzi. Porównujemy je. Szukamy prawid³owo�ci oraz
uogólnieñ. Prosimy degustatorów o informacjê, co by³o najtrudniejsze do rozpoznania.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie warzywa i owoce jemy?
Dlaczego trudno jest odró¿niæ ich smaki?
Jak¹ rolê pe³ni¹ zmys³y cz³owieka?



Klub M³odego Odkrywcy 500128

114. Smaczna fontanna

Materia³y na grupê:
miska du¿ych rozmiarów
sok w kartoniku (im wiêkszy, tym lepszy)
szyd³o

Przebieg:
Miskê ustawiamy na pod³odze w odleg³o�ci ok. 1 metra od osoby trzymaj¹cej kartonik z sokiem na

wysoko�ci piersi. Sok nale¿y trzymaæ mocno i pionowo za boczne �cianki, kieruj¹c w¹sk¹ �ciankê
w stronê miski. Im wy¿szy jest kartonik - tym lepiej.

Szyd³em szybkim ruchem wykonujemy cztery dziurki w kartoniku w �ciance od strony miski. Jedna
dziurka powinna byæ tu¿ nad dnem kartonu, druga ok. 5 cm wy¿ej, trzecia 10 cm od dna i czwarta -
ok. 15 cm od dna. Otwory nale¿y wykonaæ szybko, poczynaj¹c od dolnego. �ciskaj¹c lekko �cianki
kartonika, wyd³u¿ymy okres �sikania� soku przez wszystkie cztery dziurki.

Obserwujemy zasiêg strumieni �sikaj¹cych� z czterech dziurek, staraj¹c siê nim utrafiæ do miski.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego strumienie soku maj¹ ró¿ny zasiêg?
Od czego zale¿y kszta³t strumienia soku?
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115. Uparta fasola

Materia³y na grupê:
5 du¿ych plastikowych prze�roczystych szklanek (np. na piwo)
gaza, woda
ziemia do kwiatów
10 fasolek typu �Ja��
kilka metrów drutu o �rednicy 2 mm
kombinerki, szczypce

Przebieg:
Z drutu wykonujemy 20 uchwytów jak na rys. poni¿ej.
Uchwyty powinny mieæ d³ugo�æ równ¹ �rednicy plastikowego kubka. Z 4 uchwytów uk³adamy

na ka¿dym kubku �kratkê�, a na niej kawa³ek gazy, jak na rysunku.
Do kubków wlewamy wodê do takiej wysoko�ci, by gaza by³a ca³y czas zamoczona. W �rodku

�kratki� k³adziemy dwie fasolki typu �Ja��. Stawiamy je na parapecie okiennym.
Obserwujemy wzrost ro�lin przez ok. 14 dni.
Po tym czasie wylewamy z kubków wodê, a w jej miejsce dosypujemy ziemiê. Staramy siê mocno

�ubiæ� ziemiê w kubkach, aby m³ode fasolki dobrze by³y obsypane. W dnie wykonujemy dziurkê.
Z drutu wyginamy stojaki w taki sposób, by ka¿dy kubek (ro�linkê) ustawiæ pod innym k¹tem
do parapetu. Pierwszy kubek stawiamy pionowo - dnem na parapecie, drugi pod k¹tem 125o

do parapetu, trzeci pod k¹tem 90o do parapetu, czwarty pod k¹tem 45o do parapetu, ostatni dnem
do góry. Metalowe uchwyty powinny przytrzymaæ ziemiê, by siê nie wysypa³a.

Prowadzimy obserwacje, zapisuj¹c zmiany. Codziennie podlewamy hodowlê - zdejmujemy wówczas
kubek ze stojaka i tu¿ po podlaniu stawiamy w identycznej pozycji. Po 14 dniach wyjmujemy ro�linki
z kubeczków i obserwujemy kszta³t korzeni oraz czê�ci nadziemnych.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego fasolki obracaj¹ siê?
Od czego zale¿y kierunek wzrostu czê�ci nadziemnych i podziemnych ro�liny?
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116. Dziwne samoloty

Materia³y na grupê:
kartki papieru kserograficznego formatu A3
klej biurowy
no¿yczki, linijka, o³ówki
cienka listewka (np. 3 x 3 mm)

Przebieg:
Wycinamy prostok¹t z papieru o wymiarach 25 cm x 5 cm. Rysujemy na nim linie wg schematu

poni¿ej. Przecinamy w miejscach, gdzie s¹ ci¹g³e linie. Wyginamy: czê�æ A w lewo, czê�æ B
w prawo, z czê�ci C i D tworzymy �palast�, czê�æ D zaginamy do góry. Mamy �dziwny� samolot.

Ucinamy z papieru dwa paski 9 cm x 1,5 cm oraz 12 cm x 2 cm. Paski sklejamy w obrêcze.
Bierzemy cienk¹ listewkê d³ugo�ci 21 cm (im cieñsza, tym lepiej) i przyklejamy obrêcze na obu koñcach.
Listewkê mo¿emy zast¹piæ rurk¹ z mocno zwiniêtego kawa³ka papieru o wymiarach 21 cm x 10 cm.
Mamy drugi samolot. Urz¹dzamy zawody w lataniu tych dziwnych aeroplanów.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego �samoloty� lataj¹?
Jak stworzyæ jeszcze inny model �dziwnego� samolotu?
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117. Bulwy i korzenie pod kontrol¹

Materia³y na grupê:
2 szyby grubo�ci 3-4 mm o wymiarach 40 cm x 20 cm
2 szyby grubo�ci 3-4 mm o wymiarach 20 cm x 4 cm
sklejka o grubo�ci 1 cm o wymiarach 40 cm x 4 cm (dno)
klej do szk³a, klej polimerowy, klej do drewna
listwy (naro¿nikowe) 1 cm x 1 cm, pi³ka do drewna
czarny karton, no¿yczki, linijka, o³ówki, ta�ma dwustronna
nasiona i bulwy: marchwi, pietruszki, buraków æwik³owych, ziemniaków; ziemia

Przebieg:
Z czterech szyb o wymiarach podanych powy¿ej sklejamy klejem do szk³a �akwarium bez dna�.

Ostateczny wymiar naczynia powinien wynosiæ 40 cm x 20 cm x 4 cm. Przycinamy listwê naro¿nikow¹
w taki sposób, by objê³a wszystkie krawêdzie (osiem) naczynia. Przyklejamy listwy do krawêdzi
�akwarium bez dna�. Klejem polimerowym uszczelniamy od �rodka naczynie i wystawiamy je
w ogrodzie lub parku w ods³oniêtym miejscu. Korzystne jest ustawienie naczynia w prywatnym ogródku,
bowiem wtedy uniknie siê jego zniszczenia. Po postawieniu �akwarium bez dna� na ziemi (koniecznie
musi byæ oczyszczona ³opatk¹ z ro�lin i wyrównana), wsypujemy do niego ziemiê ogrodow¹,
rozdrobnion¹ i wymieszan¹ z pewn¹ ilo�ci¹ ziemi do kwiatów. Mo¿na te¿ dodaæ kilka ³y¿ek zmielonego
dolomitu lub wapna nawozowego. Mieszamy i ubijamy.

Gdy �rednia dobowa temperatura powietrza ustabilizuje siê powy¿ej 4oC, wysiewamy i sadzimy do
naczynia (na w³a�ciw¹ g³êboko�æ) nasiona i bulwy: marchwi, pietruszki, buraków æwik³owych,
ziemniaków. Z czarnego kartonu wycinamy prostok¹ty o wymiarach identycznych z bokami �akwarium�
i pinezkami przymocowujemy do listew naro¿nikowych, zas³aniaj¹c szyby. Tym sposobem
�zaciemniamy� naczynie. Regularnie podlewamy warzywa.

Po 4 miesi¹cach zdejmujemy kartonowe os³ony z boków naczynia. Pod naczynie wciskamy sklejkê
o wymiarach dna (40 cm x 4 cm), przymocowujemy j¹, by nie odpad³a i przenosimy akwarium
do pomieszczenia. Obserwujemy (a mo¿e i fotografujemy), jak wygl¹daj¹ podziemne czê�ci ro�lin
oraz rozpoznajemy inne organizmy, które przedosta³y siê do �akwarium� przez ods³oniête dno.

Proponowane terminy: koniec marca - wykonanie akwarium i wystawienie go do ogrodu, koniec
kwietnia - wysianie ro�lin i posadzenie bulw, pocz¹tek wrze�nia - przeniesienie do pomieszczenia
i obserwacje ¿ycia w glebie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie organizmy ¿ywe przedosta³y siê do naczynia i w nim ¿yj¹?
Jak wygl¹daj¹ czê�ci podziemne posianych i posadzonych warzyw?
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118. Kszta³ty natury

Materia³y na grupê:
kilka balonów ró¿nych kszta³tów
mocna, dwustronna ta�ma (np. g¹bczasta)

Przebieg:
Bierzemy dwa balony: okr¹g³y i w¹sk¹ rurkê. Na �rodku ka¿dego z nich starannie naklejamy

pasek mocnej, dwustronnej ta�my (np, g¹bczastej) o d³ugo�ci ok. 10 cm i szeroko�ci 2-3 cm.
Nadmuchujemy balony obserwuj¹c, jakie kszta³ty przybior¹. Baczymy, by ta�ma nie odklei³a siê.
Zawi¹zujemy ustniki balonów.

Korzystaj¹c z obserwacji z �pierwszego dmuchania�, bierzemy kolejne dwa balony: okr¹g³y i w¹sk¹
rurkê, staramy siê w taki sposób naklejaæ na nie ta�mê dwustronn¹, by po nadmuchaniu balonów
uzyskaæ kszta³ty na�laduj¹ce wygl¹d ró¿nych owoców. Staramy siê uzyskaæ jak najwiêksz¹
ró¿norodno�æ kszta³tów balonów t¹ w³a�nie metod¹.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego balony w �pierwszym dmuchaniu� skrêcaj¹ siê niczym rogal lub ogórek?
Jak uzyskaæ z balonów kszta³ty warzyw lub owoców?
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119. Pikowanie

Materia³y na grupê:
nasiona sa³aty, cebuli �sianki�, aksamitek, buraczków æwik³owych
osiem skrzynek na kwiaty lub du¿ych doniczek
ziemia do kwiatów, patyk, widelec

Przebieg:
W po³owie lutego wype³niamy skrzynki na kwiaty ziemi¹. Do dwóch wysiewamy (patrz instrukcja

na opakowaniu) nasiona sa³aty, do dwóch nasiona buraczków æwik³owych, do dwóch cebuli �sianki�,
do dwóch aksamitek. Ustawiamy skrzynki na dobrze o�wietlonych parapetach okiennych i regularnie
podlewamy, zasilaj¹c je równie¿ potrzebnymi sk³adnikami mineralnymi.

Gdy ro�linki bêd¹ ju¿ mia³y 3-5 cm wysoko�ci, rozdzielamy skrzynki na dwie grupy. Po jednej
skrzynce z ka¿dym gatunkiem pozostawiamy bez zmian i nadal starannie podlewamy i zasilamy.
Z drugiej skrzynki ka¿dego gatunku delikatnie wykopujemy ro�liny (mo¿na je podwa¿yæ widelcem lub
patykiem). Dosypujemy ziemi do skrzynki i �przekopujemy� widelcem ca³o�æ. Patykiem wykonujemy
otwory w ziemi i �pikujemy� sadzonki ro�lin w kilku rzêdach. Ro�linki powinny mieæ pewn¹ ilo�æ miejsca
wokó³ siebie. I tak: sa³atê pikujemy w odstêpach 15 cm jedna od drugiej, cebulê �siankê�
4 cm jedna od drugiej, aksamitki 10 cm jedna od drugiej, buraczki æwik³owe 10 cm jeden od drugiego.

Wszystkie skrzynki ponownie stawiamy na parapecie okiennym, starannie podlewamy i zasilamy,
obserwuj¹c przez 8 miesiêcy wzrost ro�lin w o�miu skrzynkach.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pikowane ro�liny uros³y wiêksze i szybciej ni¿ siane?
Jakie czynniki wp³ywaj¹ na rozwój ro�liny?
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120. Pod³o¿e

Materia³y na grupê:
nasiona fasoli, bobu, kukurydzy, pszenicy, owsa, marchwi, nasturcji, trawy
osiem du¿ych skrzynek na kwiaty (co najmniej 1 m d³ugo�ci)
ziemia do kwiatów, patyk, widelec

Przebieg:
W po³owie kwietnia wype³niamy skrzynki ró¿nego rodzaju podk³adem: pierwsz¹ - ziemi¹ do kwiatów,

drug¹ - ziemi¹ ogrodow¹ z najbli¿szego otoczenia, trzeci¹ - ziemi¹ (lub b³otem) z bagna lub podmok³ego
terenu przy rzece, stawie czy jeziorze, czwart¹ - piaskiem wymieszanym ze ¿wirem, pi¹t¹ - lessem,
szóst¹ - dolomitem wymieszanym z wapnem nawozowym i grysem wapiennym, siódm¹ - glin¹ (tak¹,
która stosowana jest do produkcji cegie³), ósm¹ - ziemi¹ z lasu bukowego lub dêbowego, wymieszan¹
ze �ció³k¹ z tego¿ lasu, dziewi¹t¹ - ziemi¹ z lasu iglastego, wymieszan¹ ze �ció³k¹ z tego¿ lasu,
dziesi¹t¹ - materia³em powsta³ym z wymieszania wszystkich poprzednich pod³o¿y w ró¿nych
proporcjach.

Obszar w ka¿dej skrzynce dzielimy na osiem równych czê�ci (podpisujemy je np. literami od A
do H) i wysiewamy do ka¿dej skrzynki na tych samych obszarach nasiona fasoli, bobu, kukurydzy,
pszenicy, owsa, marchwi, nasturcji, trawy. Staranie podlewamy wod¹ (i tylko wod¹) przez kilka miesiêcy,
porównuj¹c wzrost i rozwój ro�lin na ró¿nych pod³o¿ach. Podsumowanie powinno nast¹piæ we wrze�niu.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ro�liny nie rozwijaj¹ siê w ten sam sposób na ró¿nych pod³o¿ach?
Jak wp³ywa pod³o¿e na rozwój ro�lin?
Jak dobraæ odpowiednie pod³o¿e dla okre�lonej ro�liny?



Klub M³odego Odkrywcy 500 135

121. Ro�liny miêso¿erne

Materia³y na grupê:
du¿e akwarium (im wiêksze, tym lepsze)
doniczka wisz¹ca (o �rednicy ok. 20 cm)
sadzonki ro�lin miêso¿ernych (do nabycia w du¿ych sieciach handlowych)
kwa�na ziemia do kwiatów, kawa³ki kwa�nych ska³ (np. granitu), patyk, widelec

Przebieg:
W po³owie kwietnia wsypujemy do akwarium kwa�n¹ ziemiê do kwiatów (pH 3-4) - oko³o 10 cm.

W ziemi tej umieszczamy co kilkana�cie centymetrów pó³kilogramowe kawa³ki kwa�nej ska³y
(np. granitu). Wsadzamy do ziemi sadzonki lub doros³e ro�liny miêso¿erne: kapturnice (Sarracenia),
rosolistniki (Drosophyllum), t³ustosza (Pinguicula), rosiczkê (Drosera), Heliamphora, Darlingtonia,
mucho³ówkê (Dionea). W osobnej doniczce przystosowanej do podwieszania wsadzamy dzbanecznik
(Nephenthes).

Ustawiamy akwarium z ro�linami w dobrze o�wietlonym miejscu, nad akwarium wieszamy donicê
z dzbanecznikiem. Prowadzimy obserwacje ¿ycia ro�lin miêso¿ernych. Mo¿na je dokarmiaæ!

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego te ro�liny poluj¹ na zwierzêta?
Jakie techniki �po³owu� zwierz¹t wykorzystuj¹?
W jaki sposób �trawi¹� zdobyty pokarm?
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122. Sad obok lasu

Materia³y na grupê:
drewniane paliki
plastikowa siatka ogrodzeniowa
³opaty, grabie i inne narzêdzia ogrodnicze
dobrze ukorzenione sadzonki ró¿nych gatunków drzew owocowych
dobrze ukorzenione sadzonki ró¿nych gatunków drzew le�nych i parkowych

Przebieg:
W pobli¿u szko³y wyznaczamy obszar, który jest najrzadziej odwiedzany przez ludzi - byæ mo¿e

bêdzie to jaki� �k¹t� terenu szko³y, byæ mo¿e pas wzd³u¿ p³otu, byæ mo¿e jakie� inne zaciszne miejsce.
W ka¿dym razie chodzi o to, by nasze sadzonki mia³y spokój co najmniej przez kilka lat.

W obszarze tym wyznaczamy miejsca do posadzenia drzew owocowych (sad) oraz miejsca
do posadzenia drzew le�nych i parkowych (las). Usuwamy z terenu krzewy, pokrzywy, wysokie chwasty,
pozostawiaj¹c niskie ro�liny zielne i trawy. Co 4 metry wykonujemy ³opat¹ �talerz�, �cinaj¹c darñ
i przekopuj¹c glebê na g³êboko�æ 30 cm. Wsadzamy w �talerz� m³od¹ sadzonkê (pamiêtajmy
o podci¹gniêciu jej do góry i prawid³owym u³o¿eniu korzeni), dok³adnie ubijaj¹c glebê wokó³ sadzonki
i podlewaj¹c j¹ na koniec.

Ka¿de drzewko nale¿y ogrodziæ palikami (min. trzy) z przymocowan¹ plastikow¹ siatk¹
ogrodzeniow¹, by zwierzêta nie podlewa³y ich moczem oraz by ich nie obgryza³y. Dobrze jest te¿
umie�ciæ na drzewku tabliczkê z nazw¹ gatunku i odmiany ro�liny. W polskich warunkach dobrze
bêd¹ siê rozwija³y jab³onie, grusze, pigwy, �liwy, czere�nie, wi�nie, orzechy w³oskie, morele,
brzoskwinie, �wierki, sosny, jod³y, modrzewie, daglezje, cypry�niki, tuje, limby, cedry, kasztanowce,
platany, mi³orzêby, lipy, dêby, buki, graby, jawory, wi¹zy, jesiony, osiki, wierzby, jarzêbiny, jarz¹by,
g³ogi, klony, tulipanowce, olchy, brzozy, itd. Dbamy o drzewka, zasilaj¹c je odpowiednim nawozem
oraz podlewaj¹c w czasie suszy. Prowadzimy systematyczne obserwacje wzrostu i rozwoju ro�lin.
Dokumentacja mo¿e obejmowaæ dziennik obserwacji oraz fotografie z ró¿nych etapów wzrostu drzew.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ro�liny nie rozwijaj¹ siê w ten sam sposób?
Jak wp³ywa s¹siedztwo ro�lin na ich rozwój?
Jakie jest tempo wzrostu i przyrostu pnia ró¿nych drzew?
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123. Pêcznienie

Materia³y na grupê:
¿elowe smako³yki (�¯elki�)
ekspresowy ry¿ w torebkach
jedno opakowanie makaronu nitki lub spagetti
kilka szklanek
linijka z dok³adn¹ miark¹
waga kuchenna
garnek z wod¹
dostêp do kuchenki

Przebieg:
Mierzymy i zapisujemy na kartce wielko�ci ¿elowych cukierków (wysoko�æ, szeroko�æ). Nastêpnie

wk³adamy po jednym ¿elku do szklanki i zalewamy zimn¹ wod¹. Pozostawiamy na dobê
w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.

Nastêpnego dnia wyjmujemy ¿elki ze szklanek i ponownie mierzymy ich rozmiary.
Na wadze kuchennej wa¿ymy jedn¹ torebkê ry¿u ekspresowego.
Do garnka wlewamy wodê i zagotowujemy j¹. Wk³adamy torebkê z ry¿em do gotuj¹cej siê wody

i gotujemy przez 15 minut. Po tym czasie wyjmujemy widelcem torebkê i ponownie wa¿ymy ry¿
na wadze kuchennej.

Na wadze kuchennej wa¿ymy jedno opakowanie makaronu nitki lub spagetti.
Do garnka wlewamy wodê i zagotowujemy j¹. Wk³adamy ca³y makaron do gotuj¹cej siê wody

i gotujemy przez 20 minut. Po tym czasie wyjmujemy, odcedzamy i ch³odzimy w zimnej wodzie makaron,
a nastêpnie ponownie wa¿ymy na wadze kuchennej.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ¿elki, ry¿ i makaron wa¿¹ wiêcej?
Na czym polega proces pêcznienia?
Jakie inne produkty w ¿yciu codziennym pêczniej¹?
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124. Termomierz

Materia³y na grupê:
druty o �rednicy 3 mm i d³ugo�ci 25 cm z ró¿nych metali i stopów (miedziane,
stalowe, aluminiowe, cynowe, cynkowe, mosiê¿ne, z br¹zu, chromoniklowe, itd.)
dwie butelki z dopasowanym korkiem, du¿a �wieca, zapa³ki, pisak do folii,
szpilka, kolorowy papier, przybory kre�larskie, klej polimerowy

Przebieg:
Z kolorowego papieru wycinamy strza³kê d³ugo�ci ok. 6 cm i szeroko�ci ok. 7 mm. W �rodek

strza³ki wbijamy szpilkê, tak aby jej g³ówka przylega³a do kolorowej strony papieru. Kropl¹ kleju
polimerowego zespalamy szpilkê ze strza³k¹.

Dwie butelki stawiamy w odleg³o�ci 20 cm jedna od drugiej. Podpisujemy je pisakiem do folii,
nadaj¹c im nazwy literowe: K (jak korek) oraz S (jak szpilka). Do butelki K wciskamy do po³owy korek.
Na butelce S k³adziemy szpilkê w taki sposób, by strza³ka by³a ustawiona dok³adnie poziomo,
a jej zwrot zorientowany by³ w stronê butelki K. W �rodek korka wbijamy koñcówkê pierwszego druta,
drugi jego koniec k³adziemy na szpilce. W efekcie drut biegnie od korka do szpilki.

Stawiamy �wiecê miêdzy butelkami i zapalamy knot, bacz¹c, by p³omieñ dobrze obejmowa³ drut.
Drut wyd³u¿aj¹c siê bêdzie przesuwa³ siê po szpilce, która bêdzie pod jego wp³ywem rotowa³a
i obraca³a strza³kê z kolorowego papieru. Po 10 min. ogrzewania mierzymy k¹t odchylenia strza³ki
od poziomu i zapisujemy. Powtarzamy eksperyment z drutami z innych metali.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego metale i stopy nie wyd³u¿aj¹ siê pod wp³ywem ciep³a tak samo?
Jakie regu³y zaobserwowali�my?
Który drut wyd³u¿y³ siê najmocniej, a który s³abiej?



Klub M³odego Odkrywcy 500 139

125. Wêdrówki kolorów

Materia³y na grupê:
du¿e, p³askie, bia³e talerze
cukier w kostkach
kolorowe atramenty i tusze, zakraplacze
przegotowana woda o temperaturze pokojowej
ewentualnie aparat fotograficzny

Przebieg:
Na pierwszy p³aski, bia³y talerz wlewamy ok. 1 cm wody. Bierzemy kostkê cukru i zakraplaczem

wkraplamy na ni¹ 3 krople niebieskiego atramentu. Ustawiamy tê kostkê cukru na �rodku talerza
z wod¹ i obserwujemy. Je¿eli mamy aparat fotograficzny - mo¿emy efekt sfotografowaæ.

Powtarzamy do�wiadczenie z dwiema kostkami cukru, ale na ka¿d¹ wkraplamy inny kolor atramentu.
Potem z trzema kostkami cukru (trzy kolory atramentu) itd., w zale¿no�ci iloma kolorami atramentu
dysponujemy. Powtarzamy do�wiadczenie równie¿ z tuszami.

Na koniec og³aszamy konkurs na najciekawszy �wodny obraz�. Grupy wymy�laj¹ swój uk³ad kostek
cukru na talerzu z wod¹, z ró¿nymi kolorami atramentów i tuszów.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego atramenty i tusze rozp³ywaj¹ siê?
Jakie regu³y obowi¹zuj¹ podczas tego do�wiadczenia?
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126. Równowaga

Materia³y na grupê:
komplet kart do gry w bryd¿a
komplet do gry w domino
pude³ko zapa³ek (drewnianych), ig³a, tekturka
24 jednakowe deski (np. 2 cm x 20 cm x 1 m)

Przebieg:
Ustawiamy na stole przykrytym obrusem z dwóch kart �daszek�, obok z kolejnych dwóch kart

drugi �daszek�. Na te dwa �daszki� k³adziemy pi¹t¹ kartê, na której ustawiamy kolejny �daszek� - tym
sposobem mamy dwukondygnacyjn¹ budowlê z kart. Og³aszamy konkurs na najwy¿sz¹ budowlê
z talii kart do bryd¿a (wszystkie grupy powinny mieæ tyle samo kart).

Dwie kostki domina stawiamy pionowo obok siebie na stole. K³adziemy na nich trzeci¹ kostkê.
Og³aszamy konkurs na najwy¿sz¹ budowlê z kostek domina (wszystkie grupy powinny mieæ tyle
samo kostek domina).

Przebijamy ig³¹ tekturê na wylot w taki sposób, by ig³a sama sta³a na tekturze ostrzem do góry.
W ostrze ig³y wbijamy dok³adnie po�rodku zapa³kê (poziomo, równolegle do blatu sto³u). O tê zapa³kê
opieramy dwie inne zapa³ki g³ówkami o tekturkê (patrz rysunek). Dobrze jest wcze�niej na ka¿dej
zapa³ce odmierzyæ i zaznaczyæ dok³adnie jej po³owê. Z przeciwleg³ej strony opieramy dwie kolejne
zapa³ki g³ówkami do tekturki. Na powsta³y w ten sposób �mini-stojak� k³adziemy poziomo szóst¹
zapa³kê. Delikatnie unosimy za ig³ê ca³¹ konstrukcjê, która nie rozsypuje siê. Og³aszamy konkurs
na inn¹ konstrukcjê z zapa³ek, która bêdzie siê trzyma³a mimo braku kleju.

Na koniec ka¿da grupa dostaje 24 jednakowe deski. I tym razem zadanie polega na ustawieniu
jak najwy¿szej konstrukcji (bez kleju, bez gwo�dzi, bez sznurków, drutów itd.), która bêdzie utrzymywa³a
samodzielnie równowagê.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego karty, domino, zapa³ki utrzymuj¹ równowagê?
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127. Artysta na hu�tawce

Materia³y na grupê:
du¿e kartony brystolu, no¿yce
plastikowe du¿e kubki (np. 0,75 litra do piwa)
szyd³o, dratwa, sznurek, guma modelarska lub bieli�niana
papierowa ta�ma klej¹ca (lakiernicza)
wodne farby w tubce (akwarelowe, plakatowe, temperowe, akrylowe)
kilka wiader z wod¹

Przebieg:
Eksperyment nale¿y przeprowadzaæ na podwórku, w parku lub w bardzo du¿ej sali.
Miêdzy drzewami lub �cianami naci¹gamy sznur. Miejsca umocowania powinny siê znajdowaæ

od 5 do 10 metrów od siebie. Równolegle naci¹gamy miêdzy tymi samymi miejscami gumê modelarsk¹
lub bieli�nian¹.

Z 4 arkuszy brystolu zlepiamy ta�m¹ lakiernicz¹ jeden wielki arkusz, który k³adziemy na ziemi pod
sznurem, dok³adnie w po³owie odleg³o�ci miêdzy miejscami przyczepienia sznura.

W kubkach 0,75-litrowych tu¿ przy krawêdzi wykonujemy trzy otwory. Przywi¹zujemy do nich dratwê,
której trzy koñce zwi¹zujemy kilkana�cie cm nad �rodkiem kubka i sprawdzamy, czy kubek nie bêdzie
siê wywraca³. Do miejsca po³¹czenia trzech koñców dratwy dowi¹zujemy oko³o 1 m pojedynczej
dratwy. Drugi jej koniec zawi¹zujemy na sznurku nad arkuszem brystolu (po�rodku). Wlewamy
do kubka oko³o 1/2 litra dobrze rozrobionej farby wodnej (jeden kolor). W dnie kubka za pomoc¹
szyd³a wykonujemy otwór. Rozhu�tujemy kubek z farb¹ nad brystolem i pozwalamy farbie wyciekaæ,
a¿ do ustania ruchu kubka.

Powtarzamy do�wiadczenie z ró¿nymi kolorami farb, staraj¹c siê za ka¿dym razem inaczej rozhu�taæ
kubek z farb¹, zawieszaj¹c kubki na ró¿nych wysoko�ciach, zawieszaj¹c kubek na gumie, itd.
Poszukujemy zale¿no�ci miêdzy kszta³tem powsta³ych obrazów na kartonie a ruchem kubków.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego �lady farby na kartonie maj¹ takie kszta³ty?
Jak uzyskaæ po¿¹dany kszta³t �ladu farby na kartonie?
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128. Staropolanka �o¿ywia� przedmioty

Materia³y na grupê:
du¿y szklany pojemnik (2-3 litry)
kilka litrów gazowanej wody mineralnej �Staropolanka�
makaron (muszelki, kolanka, kó³eczka)
dojrza³e morele lub ma³e brzoskwinie
kilkana�cie kawa³ków bursztynu

Przebieg:
Do szklanego naczynia wlewamy 2-3 litry wody mineralnej gazowanej. Obserwujemy wodê

w naczyniu przez pó³ minuty.
Do wody wrzucamy kilkana�cie suchych, prosto z torebki makaroników (muszelki, kolanka,

kó³eczka). Obserwujemy wodê z makaronikami w naczyniu przez kilkana�cie minut.
Nastêpnie do wody wrzucamy dojrza³¹ morelê lub ma³¹ brzoskwiniê. Obserwujemy wodê z owocem

przez kilkana�cie minut.
Kolejno do wody wrzucamy kilkana�cie kawa³ków bursztynu (ró¿nej wielko�ci). Obserwujemy wodê

z bursztynami w naczyniu przez kilkana�cie minut.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego makaron, owoce, bursztyny podp³ywaj¹ do góry?
Dlaczego makaron, owoce, bursztyny podp³ywaj¹, opadaj¹c nastêpnie na dno?
Czy mo¿emy zaobserwowaæ jak¹� regularno�æ ruchów góra - dó³?
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129. Balonowa zagadka

Materia³y na osobê:
szklana prze�roczysta butelka o pojemno�ci ok. 1/2-3/4 litra
balon, dratwa
kosz pe³en ró¿no�ci: lejek, no¿yczki, druty, �wiece, rurki i ca³e mnóstwo innych

Przebieg:
Ka¿da osoba dostaje balon i butelkê. Wk³ada balon do butelki i stara siê go nadmuchaæ tak,

by wype³ni³ ca³e wnêtrze naczynia. Oczywi�cie nie udaje siê.
Prowadz¹cy wyjmuje z ukrycia butelkê ca³kowicie wype³nion¹ nadmuchanym balonem. Stawia

na �rodku kosz z ró¿no�ciami i ponawia zadanie: spróbujcie wype³niæ butelkê ca³kowicie balonem.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jak postêpowaæ, by balon wype³ni³ ca³¹ butelkê?
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130. Dwubarwna rze¿ucha

Materia³y na osobê:
du¿y talerz
nasiona rze¿uchy
lignina
czarny karton

Przebieg:
Z ligniny wycinamy kr¹¿ki nieco mniejsze ni¿ talerz, którego u¿yjemy w do�wiadczeniu. K³adziemy

warstwê ligninowych kr¹¿ków na talerzu (ok.2 cm grubo�ci) i nas¹czamy wod¹. Na mokr¹ gazê
równomiernie gêsto rozsiewamy nasiona rze¿uchy. Ustawiamy ca³y zestaw na parapecie okiennym
w dobrze o�wietlonym miejscu. Regularnie podlewamy, pilnuj¹c, by gaza by³a zawsze wilgotna.

Z czarnego kartonu wycinamy pude³eczko o wa¿nym dla nas kszta³cie (ko³o, serce, karo, li�æ,
kropla, zarys zwierz¹tka, itp.) Wa¿ne jest, by pude³eczko by³o bez dna, z czarnego kartonu natomiast
wykonane powinny byæ boczne �cianki i wieczko. Staramy siê, by pude³eczko by³o jak najbardziej
szczelne, by nie przepuszcza³o �wiat³a do �rodka.

Gdy nasiona rze¿uchy zaczn¹ kie³kowaæ, przykrywamy �rodek uprawy naszym tekturowym
pude³eczkiem o specjalnym kszta³cie. Gdy rze¿ucha bêdzie mia³a oko³o 2-3 cm wysoko�ci, zdejmujemy
czarne pude³eczko.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego rze¿ucha spod pude³eczka ma inny kolor ni¿ wokó³ pude³eczka?
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131. Mini-maksi

Materia³y na osobê:
ramki do prze�roczy z szybkami
papierowa ta�ma klej¹ca
rzutnik do prze�roczy
no¿yczki, pinceta
pude³eczka (np. po zapa³kach)

Przebieg:
W terenie:
Wybieramy siê w teren. Podczas drogi zbieramy do pude³eczek (np. po zapa³kach) ró¿ne niewielkie

czê�ci �wiata organizmów ¿ywych: nasionka, �kotki� z dmuchawca, ptasie piórka, skrzyd³a martwych
motyli, pszczó³, ³uski rybie, p³atki kwiatów, itd. itp.

W pomieszczeniu:
Ka¿dy zebrany drobiazg umieszczamy w osobnej ramce do prze�roczy z szybkami. Na oprawach

ramek naklejamy cienki pasek papierowej ta�my, na którym notujemy, co siê znajduje w ramce.
Zaciemniamy pomieszczenie i pod³¹czamy rzutnik do slajdów. Kolejno grupy zadaj¹ innym zagadki,

wy�wietlaj¹c obrazy z ramek. Powiêkszone fragmenty ro�lin, grzybów i zwierz¹t wygl¹daj¹ zupe³nie
inaczej, ni¿ jeste�my do tego przyzwyczajeni.

Problem do rozwi¹zania:
Jak spreparowaæ okaz, by dobrze by³ widoczny w rzutniku?
Powiêkszanie rzutnikiem do slajdów - zalety i mankamenty tej metody?
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132. Ro�linni si³acze

Materia³y na osobê:
gar�æ grochu
gar�æ fasoli
dwa plastikowe kubeczki (0,25 litra)
naczynie do rozrabiania gipsu (najlepiej po³ówka starej pi³ki gumowej)
szpatu³ka laryngologiczna
pó³ kilograma gipsu (najlepiej protetycznego)

Przebieg:
W naczyniu rozrabiamy z wod¹ 1/4 kg gipsu. Powinien mieæ on gêsto�æ margaryny lub gêstej

�mietany. Do gipsu wsypujemy gar�æ grochu i dolewamy jeszcze kilka ³y¿ek wody. Mieszamy wszystko
dok³adnie szpatu³k¹. Przelewamy tê mieszankê do plastikowego kubeczka.

Ponownie rozrabiamy z wod¹ 1/4 kg gipsu, ale tym razem dodajemy do niego fasoli i ponownie
wylewamy do drugiego plastikowego kubeczka. Kubeczki stawiamy w ciep³ym i nas³onecznionym
miejscu. Codziennie obficie je podlewamy. Obserwacje dok³adnie zapisujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego po kilku dniach gips w kubeczkach pêka?
Dlaczego po jakim� czasie gips rozrywa plastikowe kubeczki?
Co stanowi si³ê kie³kuj¹cych fasoli i grochu?
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133. Droga do s³oñca

Materia³y na grupê:
pud³o z grubej tektury
ma³a doniczka
ziemia do kwiatów
kilka ziarenek fasoli
no¿yczki lub no¿yk introligatorski
papierowa ta�ma klej¹ca lakiernicza

Przebieg:
Pude³ko powinno mieæ rozmiary nie mniejsze ni¿ 30 cm x 30 cm i nie wiêksze ni¿ 60 cm x 60 cm

i powinno byæ nie wy¿sze ni¿ 15 cm. Je¿eli jest w którym� rozmiarze zbyt du¿e, to je przycinamy
i sklejamy ta�m¹ papierow¹. Pude³ko powinno tak¿e posiadaæ szczelne wieko - je¿eli nie ma,
to z pomoc¹ ta�my klej¹cej i no¿yczek (no¿yka introligatorskiego) takie wieko wykonujemy.
Ponadto w rogu jednej bocznej �cianki pude³ka wycinamy
niewielki otwór (7 cm x 7 cm). Na dnie pude³ka, w rogu
przeciwleg³ym do otworu w �ciance, ustawiamy doniczkê
wype³nion¹ ziemi¹ do kwiatów, do której wsadzili�my kilka
ziarenek fasoli. Dobrze podlewamy ro�linkê.

Z kawa³ków tektury wykonujemy dwie lub trzy pionowe
�cianki siêgaj¹ce od dna do wieka i blokuj¹ce po³owê
odleg³o�ci miêdzy �cianami (patrz rysunek).

Przykrywamy zestaw z ro�lin¹ w �rodku i ustawiamy
w dobrze nas³onecznionym miejscu. Podlewamy codziennie
i prowadzimy obserwacje. Notujemy je.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego pêdy fasoli lawiruj¹ miêdzy �ciankami do otworu w bocznej �cianie pude³ka?
Sk¹d ro�lina �wie�, gdzie szukaæ �wiat³a?
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134. Zasuszone ro�liny

Materia³y na grupê:
bibu³a filtracyjna
blok techniczny
klej polimerowy
du¿o grubych ksi¹¿ek
atlasy do oznaczania ro�lin
ostre no¿yce lub sekator
dziurkacz i ozdobny sznur
arkusze celofanu

Przebieg:
W kwietniu wychodzimy na wyprawê na ³¹kê. Podczas wêdrówki zbieramy nadziemne czê�ci

napotkanych traw, zió³, kwiatów, itd. Zbieramy je do koszyka, aby nie uleg³y pognieceniu.
Po powrocie do szko³y selekcjonujemy ro�linki i wybieramy po jednym naj³adniejszym okazie

z ka¿dego gatunku. Wk³adamy ka¿d¹ ro�linkê miêdzy dwie kartki bibu³y filtracyjnej, a nastêpnie
umieszczamy je w grubych ksi¹¿kach (po kilka w ksi¹¿ce). Ksi¹¿ki k³adziemy na stole i przygniatamy
innymi ksi¹¿kami, aby umieszczone w ich ro�liny zosta³y dobrze sprasowane.

Po kilku tygodniach delikatnie wyci¹gamy ro�liny i przy pomocy kleju polimerowego przytwierdzamy
do kartek z bloku technicznego. Z pomoc¹ kluczy do oznaczania ro�lin podpisujemy nazwê rodzajow¹
i gatunkow¹ ro�lin. Pojedyncze karty ³¹czymy w album (np. dziurkaczem i sznurem). Celem
zabezpieczenia ro�lin przed wykruszeniem siê, mo¿emy okleiæ karty celofanem.

W lipcu i pa�dzierniku powtarzamy wyprawê i wszystkie czynno�ci zwi¹zane z suszeniem
i prasowaniem ro�lin. Podczas jesiennej wycieczki warto zebraæ kolekcjê li�ci z drzew i krzewów -
wszak maj¹ wtedy niesamowite barwy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie ro�liny zebrali�my?
Jak przygotowaæ kompletn¹ kolekcjê ro�lin?
W jaki sposób skonstruowaæ album, by zawiera³ ro�liny reprezentatywne dla ekosystemu?
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135. A¿urowe li�cie

Materia³y na grupê:
kolekcja ró¿nych li�ci (najlepiej, gdy s¹ zebrane jeszcze zielone)
du¿y garnek z wod¹
opakowanie sody spo¿ywczej
gumowe rêkawice
szczotka ry¿owa, szczotka druciana, szczotka do ubrañ
bibu³a filtracyjna
bezbarwny lakier w sprayu
prze�roczyste folie do powielania na ksero
kolorowa ta�ma samowulkanizuj¹ca siê

Przebieg:
Zebrane li�cie wk³adamy do garnka z wod¹ i sod¹ spo¿ywcz¹. Je¿eli dysponujemy du¿ym zbiorem

ró¿norodnych li�ci, to bardziej wiotkie i miêkkie wk³adamy do osobnego naczynia, twardsze i sztywne
do osobnego garnka (twardsze potrzebuj¹ wiêcej sody). Garnek z wod¹, sod¹ i li�æmi stawiamy na
ma³ym ogniu do temperatury oko³o 50-60 oC (nie wiêcej!). Po podgrzaniu zdejmujemy naczynie
z palnika i odstawiamy na 24 godziny w bezpieczne miejsce.

Nastêpnie wyjmujemy (gumowe rêkawice) ostro¿nie li�cie z naczynia, p³uczemy w czystej wodzie,
prostujemy i rozk³adamy na bibu³ach filtracyjnych, przykrywaj¹c równie¿ bibu³¹ filtracyjn¹. Przygniatamy
li�cie ciê¿kimi i g³adkimi przedmiotami (ceg³y, ksi¹¿ki, itp.) Czekamy, a¿ wyschn¹
i wysusz¹ siê (kilka tygodni).

Ka¿dy li�æ osobno k³adziemy na g³adkiej powierzchni i uderzamy pionowo szczotk¹ do ubrañ.
Uderzenia powinny spowodowaæ wykruszanie siê resztek blaszki li�ciowej, a pozostawanie unerwienia
li�cia. Je¿eli blaszka li�ciowa nie wykrusza siê, to uderzamy li�æ szczotk¹ ry¿ow¹. Je¿eli i ta jest zbyt
miêkka, to uderzamy (ostro¿nie) szczotk¹ drucian¹. Uderzenia powinny byæ krótkie, zdecydowane,
dok³adnie pionowe. Nie ci¹gniemy szczotk¹ po li�ciu.

Wypreparowane unerwienie li�cia utrwalamy lakierem w sprayu (z dwóch stron), wk³adamy miêdzy
dwie prze�roczyste folie do powielania na ksero, które oklejamy dooko³a ta�m¹ samowulkanizuj¹c¹ siê.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie procesy zachodz¹ w misce z wod¹ i li�æmi?
Dlaczego blaszki li�ciowe rozpadaj¹ siê ³atwiej ni¿ unerwienie?
Jakie typy unerwienia obserwujemy w naszej kolekcji wypreparowanych li�ci?
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136. Zaczarowane jajo

Materia³y na grupê:
kilka kurzych jajek
szklanki
butelka, gumka aptekarska
ocet
lampa nocna

Przebieg:
Do szklanek nalewamy ocet i zanurzamy w nim ca³e surowe jaja kurze. Przygl¹damy siê, jak jajko

reaguje z octem. Po kilku dniach wyjmujemy jajo - okazuje siê, ¿e jego os³onka jest elastyczna
i miêkka. Obserwujemy wnêtrze jajka pod �wiat³o (s³oneczne i ¿arówkê).

Nastêpnie jedno jajko przeciskamy przez otwór do butelki. Inne jajko obwi¹zujemy w po³owie
gumk¹ aptekarsk¹, tworz¹c �ba³wanka�. Mo¿emy wymy�liæ te¿ inne, swoje do�wiadczenia
z elastycznym jajkiem.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie procesy zachodz¹ w szklance z octem i jajkiem?
Dlaczego jajko nie rozla³o siê, gdy ocet przereagowa³ ze skorupk¹ wapienn¹?
O czym �wiadcz¹ do�wiadczenia z przeciskaniem jajka do butelki i �ba³wankiem�?
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137. Zmienny go�dzik

Materia³y na grupê:
sze�æ szklanek
trzy bia³e go�dziki (kwiaty)
papierowa ta�ma klej¹ca
barwniki spo¿ywcze: czerwony, niebieski, ¿ó³ty
nó¿, no¿yczki, mieszade³ko, woda

Przebieg:
£odygi go�dzików nacinamy na oko³o 10-12 cm. W miejscu, gdzie naciêcie siê koñczy, oklejamy

³odygê papierow¹ ta�m¹ klej¹c¹, by dalej siê nie rozdwaja³a.
Zestawiamy szklanki w pary i sklejamy papierow¹ ta�m¹ klej¹c¹ po dwie. Do obu szklanek wlewamy

czyst¹ wodê. Do jednej szklanki w ka¿dej parze dolewamy barwnika: czerwonego do jednej pary,
niebieskiego do drugiej, ¿ó³tego do trzeciej pary.

Wstawiamy go�dziki do ka¿dej pary szklanek w taki sposób, by po³owa ³ody¿ki by³a zanurzona
w czystej wodzie, a druga po³owa w wodzie z barwnikiem. Prowadzimy obserwacje przez kilka dni.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie procesy zachodz¹ w go�dzikach?
Dlaczego jedna po³owa kwiatka zabarwi³a siê, a druga nie?
O czym �wiadczy to do�wiadczenie?
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138. Transspiracja

Materia³y na grupê:
dwie ki�cie li�ci (najlepiej uci¹æ ga³¹zkê z kilkoma li�æmi o du¿ej powierzchni)
dwa prze�roczyste naczynia na wodê
cylinder lub menzurka
du¿y arkusz papieru milimetrowego
oliwa, bezbarwny lakier ekologiczny do drewna
pisak do folii, miêkki o³ówek

Przebieg:
Do prze�roczystych naczyñ nalewamy znan¹ ilo�æ wody (np. mo¿emy wlewaæ j¹ z menzurki lub

cylindrem). Zaznaczamy pisakiem do folii na naczyniu ilo�æ wody.
Na papierze milimetrowym dok³adnie obrysowujemy najwiêkszy li�æ z ka¿dej ki�ci. Liczymy kratki

wewn¹trz obrysu li�ci i zapisujemy w obrysie.
Wk³adamy ki�cie li�ci do naczyñ z wod¹. Do jednego naczynia dodatkowo wlewamy 50 g oliwy.

Najwiêkszy li�æ z naczynia bez oliwy (ten, który obrysowywali�my) dok³adnie malujemy z obu stron
bezbarwnym lakierem ekologicznym do drewna. Stawiamy naczynia z li�æmi na parapecie okiennym.

Po 8 -10 godzinach sprawdzamy poziom wody w naczyniach i zaznaczamy go. Ponownie te¿
obrysowujemy te same li�cie na papierze milimetrowym i liczymy ilo�æ milimetrowych kratek w obrysie.

Obliczamy: ró¿nicê w ilo�ci wody w ka¿dym naczyniu oraz ró¿nicê w wielko�ci li�ci, jaka zasz³a
w czasie trwania naszego eksperymentu.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie procesy zachodz¹ w li�ciach?
Dlaczego ilo�æ wody w obu naczyniach nie jest jednakowa?
O czym �wiadczy ró¿nica w wielko�ci li�cia przed i po badaniu - niepomalowanego lakierem?
O czym �wiadczy brak ró¿nicy w wielko�ci li�cia przed i po badaniu - pomalowanego lakierem?
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139. SOS rybek

Materia³y na grupê:
akwarium z jednym gatunkiem ryb (kilka - kilkana�cie osobników) z o�wietleniem
dwie latarki z regulowanym �snopem� �wiat³a
dwa laserki-wska�niki
dzwonek ��wierszcz� z zasilaczem
dzwonek �tradycyjny� z zasilaczem
zeszyt kolorowego papieru, ta�ma klej¹ca
zaciemnione pomieszczenie

Przebieg:
Akwarium ustawiamy centralnie, by by³ ³atwy dostêp do niego ze wszystkich stron. Korzystne jest,

gdy akwarium ma nieos³oniête szyby ze wszystkich stron. Gasimy �wiat³o w pomieszczeniu
i o�wietlenie akwarium.

Jedna osoba �wieci latark¹ rozproszonym snopem w pobli¿u jednej szyby akwarium. Obserwujemy
zachowanie ryb. Ga�nie �wiat³o. Druga osoba z przeciwnej strony akwarium �wieci latark¹ w szybê
skupionym snopem �wiat³a. Obserwujemy zachowanie ryb. Powtarzamy eksperyment kilka razy,
obserwuj¹c zachowanie ryb.

Nastêpnie powtarzamy do�wiadczenie, lecz z u¿yciem laserków-wska�ników.
Kolejno powtarzamy do�wiadczenie z ró¿nymi dzwonkami, ustawionymi po przeciwleg³ych stronach

akwarium i d�wiêcz¹cymi na przemian (wtedy o�wietlenie akwarium powinno byæ w³¹czone).
Na zakoñczenie wycinamy z papieru kolorowego ró¿nokolorowe kwadraty. Przyklejamy je ta�m¹

klej¹c¹ w ró¿nych miejscach na szybie akwarium i obserwujemy zachowanie ryb.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie bod�ce odbieraj¹ ryby zza szyby akwarium?
Czy ryby widz¹ �wiat³o i przedmioty za szyb¹?
Czy ryby s³ysz¹ d�wiêki zza szyby?
Jakie kolory s¹ najbardziej intryguj¹ce dla ryb? Dlaczego w³a�nie te?
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140. Pu³apka

Materia³y na grupê:
ma³a, plastikowa miska
kilka s³oików 0,5 l
³opatka ogrodnicza
kilka kamyków jednakowej wielko�ci, p³yta pil�niowa, pi³a do drewna
kartony, kredki, pisaki, papier kolorowy, itp.
kawa³ek miêsa, kawa³ek ¿ó³tego sera, kawa³ek jab³ka, kawa³ek ciasta, kawa³ek chleba
klucze do oznaczania owadów, pajêczaków, itd.

Przebieg:
W ogrodzie instalujemy w ró¿nych miejscach pu³apki na drobne ¿yj¹tka. W tym celu wykopujemy

³opatk¹ ogrodnicz¹ do³ek wielko�ci posiadanego przez nas s³oika i umieszczamy w do³ku s³oik, ubijaj¹c
dok³adnie ziemiê wokó³ niego. Krawêd� s³oika powinna znajdowaæ siê na takim samym poziomie, jak
powierzchnia ziemi. Umieszczamy w s³oiku kawa³ek miêsa. Wokó³ s³oika ustawiamy
w kwadrat cztery kamienie jednakowej wielko�ci i k³adziemy na nich wyciêty kwadrat z p³yty pil�niowej
(kilka centymetrów wiêkszy od s³oika). Na p³ycie równie¿ k³adziemy kamyk. Daszek ten powinien
znajdowaæ siê oko³o 3-5 cm nad ziemi¹, a jego rol¹ jest zabezpieczenie organizmów, które wpadn¹
do s³oika, przed utopieniem siê, gdyby w nocy pada³ deszcz.

W innych miejscach ogrodu w s³oikach jako �przynêtê� umieszczamy kawa³ek ¿ó³tego sera, kawa³ek
jab³ka, kawa³ek ciasta, kawa³ek chleba. W ostatnim s³oiku umieszczamy wszystkie posiadane przez
nas przynêty.

Nastêpnego dnia wyjmujemy kolejno s³oiki z do³ka i wysypujemy ich zawarto�æ do talerzyka.
Obserwujemy i oznaczamy (klucz?) nazwy organizmów, które wpad³y w nasze pu³apki, notuj¹c, jaki
rodzaj �przynêty� je zwabi³. Po oznaczeniu ¿yj¹tka wypuszczamy w ogrodzie w pobli¿u naszej pu³apki.
Powtarzamy do�wiadczenie przez kilka dni.

Nastêpnie wykonujemy poster, na którym przedstawiamy graficznie zebrane przez nas informacje
na temat ekosystemu ma³ych organizmów, ¿yj¹cych na terenie naszego ogródka.

Eksperyment mo¿na kontynuowaæ na terenie ³¹ki, lasu, torfowiska, itd.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie organizmy wpad³y w nasze pu³apki?
Jakich ¿yje na naszym terenie najwiêcej?
Jaki rodzaj pokarmu jest dla nich najbardziej atrakcyjny?
Jakie role one pe³ni¹ w ekosystemie ogrodu?
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141. Podgl¹damy d¿d¿ownice

Materia³y na grupê:
du¿y, szklany s³ój (minimum 3 litry)
³opatka ogrodnicza, sztychówka
�wie¿a glina, piasek, ziemia do doniczek, torf
spora ilo�æ suchych li�ci
czarny karton, no¿yczki, ta�ma klej¹ca

Przebieg:
W s³oju usypujemy warstwami po 2 cm kolejno: ziemiê, piasek, glinê, torf, ziemiê, piasek, glinê,

torf, ziemiê. Ka¿d¹ warstwê delikatnie zwil¿amy wod¹ i ubijamy.
Idziemy do parku lub nad rzekê i za pomoc¹ sztychówki wykopujemy kilka d¿d¿ownic (uwa¿amy,

by nie przeci¹æ). Wk³adamy d¿d¿ownice do przygotowanego przez nas s³oja i przysypujemy grub¹
warstw¹ suchych li�ci. Solidnie zwil¿amy li�cie.

Z czarnego kartonu i ta�my klej¹cej wykonujemy cylinder, który nak³adamy na �ciany s³oja,
aby zaciemniæ jego wnêtrze. Otwór s³oja pozostaje otwarty. Stawiamy s³ój w wilgotnym miejscu
(piwnica?) i co dwa dni mocno zwil¿amy.

Co tydzieñ sprawdzamy rezultaty �pracy� d¿d¿ownic w s³oju. Po sze�ciu tygodniach, po dok³adnym
opisaniu eksperymentu, w miejscu, sk¹d wykopali�my d¿d¿ownice, wykopujemy do³ek i wysypujemy
do niego zawarto�æ s³oja. Zasypujemy do³ek.

Problem do rozwi¹zania:
Jak¹ rolê pe³ni¹ d¿d¿ownice w glebie?
W jakich warunkach najlepiej im siê ¿yje?
Jaki rodzaj pokarmu jest dla nich najbardziej atrakcyjny?
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142. ¯yciodajna gleba

Materia³y na grupê:
kilka du¿ych, zakrêcanych szklanych s³oików (0,75 litra)
³opatka ogrodnicza, sztychówka
literatura z zakresu gleboznawstwa
dostêp do wody, papierki uniwersalne
kartony, kredki, pisaki

Przebieg:
Idziemy w teren - kolejno: do lasu li�ciastego, do lasu iglastego, na ³¹kê, na wilgotny teren

przy rzece lub stawie, w góry, na pole uprawne, itd.
W ka¿dym miejscu wykonujemy nastêpuj¹cy zestaw badañ:
A. Profil glebowy.
Sztychówk¹ kopiemy dó³, a¿ dotrzemy do ska³ pod³o¿a. Czasami s¹ one bardzo p³ytko (w górach),

czasami g³êboko. Czasami s¹ lite, czasami sypkie (piasek). �ciana do³ka powinna byæ g³adka.
Za pomoc¹ ta�my mierniczej ustalamy, na jakiej g³êboko�ci jest ska³a pod³o¿a oraz staramy siê
wyró¿niæ warstwy w glebie (pomocna bêdzie ksi¹¿ka z profilami glebowymi). Rysujemy profil glebowy.

B. Sk³ad gleby.
Czê�æ gleby znajduj¹c¹ siê tu¿ pod warstw¹ obumar³ych ro�lin pobieramy ³opatk¹ ogrodnicz¹

i wsypujemy do s³oika. Gleby powinno byæ oko³o 1/4 wysoko�ci s³oja. Dolewamy wodê (ok. pó³ litra),
zakrêcamy s³oik i wstrz¹samy nim intensywnie. Odstawiamy s³oik na godzinê. Po tym czasie
obserwujemy z jakich warstw sk³ada siê zawarto�æ s³oika, okre�lamy te¿ kolor wody nad osadem
oraz ilo�æ milimetrów �ko¿ucha� p³ywaj¹cego na wodzie (s¹ to substancje próchnicze).

C. Kwa�no�æ gleby.
W odstanej wodzie w s³oiku (patrz wy¿ej) zamaczamy na 30 sekund papierek uniwersalny.

Porównujemy kolor papierka ze wzorcem i tym sposobem okre�lamy pH gleby.
D. Prezentacja.
Po powrocie do szko³y ustalamy sposób prezentacji zebranych danych, mo¿e to byæ np. poster.

Problem do rozwi¹zania:
Jak¹ rolê pe³ni¹ poszczególne sk³adniki gleby?
Czym siê ró¿ni¹ badane przez nas gleby?
Od czego zale¿y ¿yzno�æ gleby?
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143. Uparta trawa

Materia³y na grupê:
cztery du¿e doniczki
ziemia do kwiatów
nasiona: trawy, rze¿uchy, rzodkiewki, cebuli sianki
ostre, du¿e no¿yce
pisak do folii

Przebieg:
Nape³niamy donice ziemi¹. W pierwszej siejemy gêsto trawê i podpisujemy donicê pisakiem

do folii. W drugiej siejemy gêsto rze¿uchê i równie¿ j¹ podpisujemy. W trzeciej siejemy gêsto rzodkiewkê
i podpisujemy j¹. W czwartej siejemy gêsto cebulê siankê i podpisujemy donicê pisakiem do folii.
Podlewamy i stawiamy na parapecie w ciep³ym i s³onecznym miejscu. Pamiêtamy, by codziennie
nasze uprawy podlewaæ.

Gdy rze¿ucha osi¹gnie 5 cm wzrostu, obcinamy no¿ycami wszystkie uprawy (trawy, rze¿uchy,
rzodkiewki, cebuli sianki) tu¿ nad ziemi¹. Stawiamy na parapecie w ciep³ym i s³onecznym miejscu
i nadal podlewamy. Sprawdzamy, co siê dzieje z naszymi uprawami po tygodniu.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego rze¿ucha nie odros³a po obciêciu?
Dlaczego pozosta³e uprawy odros³y po obciêciu?
Od czego zale¿y odrastanie ro�lin i jakie to ma znaczenie w przyrodzie?
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144. Kiedy kie³kuje?

Materia³y na grupê:
cztery du¿e, g³êbokie, plastikowe talerze jednorazowe
rolka ligniny, no¿yczki
nasiona drobnej fasoli
dzbanek na wodê
kubek pó³litrowy
pude³ko z czarnego kartonu

Przebieg:
Wsypujemy 160 nasion drobnej fasoli do pó³litrowego kubka i zalewamy wod¹ (powinna je przykryæ).

Po up³ywie doby wodê wylewamy. Fasola napêcznia³a.
Z ligniny wycinamy trzy kr¹¿ki nieco mniejsze ni¿ posiadane przez nas talerze jednorazowe.

Kr¹¿ki umieszczamy na dnie talerzy (ok. 2 cm grubo�ci).
Do pierwszego talerza k³adziemy na such¹ ligninê 40 ziaren napêcznia³ej fasoli.
Do drugiego talerza wlewamy odrobinê wody, tak by lignina by³a ca³a mocno wilgotna i k³adziemy

40 ziaren napêcznia³ej fasoli.
Do trzeciego talerza wlewamy odrobinê wody, tak by lignina by³a ca³a mocno wilgotna i k³adziemy

40 ziaren napêcznia³ej fasoli. Talerz ten zakrywamy pude³kiem z czarnego kartonu.
Do czwartego talerza wlewamy du¿o wody (po brzegi talerza) i k³adziemy 40 ziaren napêcznia³ej

fasoli (powinny byæ ca³kowicie zanurzone w wodzie). Talerze stawiamy na parapecie okiennym.
Prowadzimy uwa¿ne obserwacje, pamiêtaj¹c by: lignina pierwszego talerza by³a zawsze sucha,

lignina drugiego talerza by³a zawsze wilgotna, ale fasolki niezalane wod¹, trzeci talerz by³ zas³oniêty
czarnym pude³kiem, za� czwarty talerz zawsze by³ ca³kowicie zalany wod¹.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie czynniki maj¹ wp³yw na mo¿liwo�æ kie³kowania fasoli?
Bez czego nie mo¿e ¿yæ ro�lina?
Jakie to ma reperkusje dla kie³kowania ro�lin w naturze i na uprawach?
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145. A jednak ro�nie!

Materia³y na grupê:
dorodne nieuszkodzone korzenie: pietruszki, marchwi, rzepy, rzodkiewki
cztery jednorazowe g³êbokie miseczki
ostry nó¿
deska do krojenia

Przebieg:
Na desce do krojenia k³adziemy korzeñ pietruszki. Ostrym no¿em odcinamy kawa³ek korzenia

pietruszki (od 2 cm) od szerszego koñca. Podobnie czynimy z korzeniami marchwi, rzepy i rzodkiewki.
Do jednorazowych miseczek nalewamy wodê (ok. 1 cm) i wk³adamy odciête kawa³ki korzeni

(po jednym do ka¿dej miseczki) odciêt¹ stron¹ na dno miski.
Przez miesi¹c prowadzimy obserwacje, dolewaj¹c wody do sta³ego poziomu 1 cm.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie czynniki maj¹ wp³yw na mo¿liwo�æ wzrostu ro�lin?
Dlaczego �naæ� pietruszki, marchwi, rzepy i rzodkiewki ro�nie, mimo obciêtego korzenia?
Jakie to niesie reperkusje dla ro�lin w naturze i na uprawach?
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146. Podgl¹danie bobu

Materia³y na grupê:
du¿e, nieuszkodzone nasiono bobu
du¿a, prze�roczysta szklanka
lignina
cienka, d³uga listewka (4 mm x 4 mm x 30 cm)
pisak do folii

Przebieg:
Szklankê wype³niamy lignin¹ w taki sposób, by powierzchnia ligniny przylega³a na ca³ej powierzchni

szk³a od �rodka. Miêdzy ligninê a �cianê szklanki wciskamy a¿ do dna listewkê i ustawiamy j¹ pionowo.
Ziarno bobu wciskamy miêdzy ligninê a �cianê szklanki do po³owy wysoko�ci naczynia. Szklankê

nape³niamy wod¹ do takiej wysoko�ci, na jakiej znajduje siê ziarno bobu. Gdy wody bêdzie ubywaæ,
uzupe³niamy j¹ codziennie.

Prowadzimy staranne obserwacje - codziennie o tej samej porze. Pisakiem do folii zaznaczamy
na brzegach szklanki oraz na listewce codzienny przyrost pêdów zielonych i korzeni bobu. Obliczamy
tempo wzrostu ro�liny.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie jest tempo wzrostu ro�liny?
Czy bób ro�nie równomiernie?
Jakie s¹ proporcje wzrostu czê�ci zielonych i korzeni?
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147. Pestki

Materia³y na grupê:
�wie¿e owoce: pomarañczy, cytryny, grejpfruta, jab³ka, gruszki, �liwki, brzoskwini,
awokado, figi, daktyla, oliwki, kokosa, granatu, mango i innych owoców
tyle du¿ych doniczek, ile rodzajów owoców zebrali�my
tyle s³oików, ile rodzajów owoców zebrali�my
du¿a ilo�æ ziemi do doniczek
pisaki do folii, notatnik

Przebieg:
Z przyniesionych owoców wy³uskujemy pestki uwa¿aj¹c, by ich nie uszkodziæ.
Pestki wk³adamy do s³oików - ka¿d¹ do osobnego - i podpisujemy pisakiem do folii. Zalewamy

pestki wod¹ na dobê (pêczniej¹), a nastêpnie wyjmujemy z wody i osuszamy.
Wype³niamy doniczki ziemi¹ i sadzimy w ka¿dej donicy nasiona innych ro�lin. Dok³adnie podlewamy.

Stawiamy w dobrze o�wietlonym i ciep³ym miejscu. Dbamy o w³a�ciw¹ wilgotno�æ ziemi w donicach.
Prowadzimy obserwacje, notuj¹c w zeszycie kolejne etapy: kie³kowania, wzrostu, pojawiania siê li�ci,
itd. Badania prowadzimy przez kilka lat.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie jest tempo kie³kowania i wzrostu ro�liny?
Czy wszystkie ro�liny rosn¹ równomiernie?
Które ro�liny sprawiaj¹ najwiêcej problemów z upraw¹? Dlaczego?
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148. Sadzonki

Materia³y na grupê:
doniczkowe kwiaty: begonia, trzykrotka, bluszcz
sekator
trzy s³oiki ok. 1/2-litrowe
trzy doniczki �redniej wielko�ci
ziemia do kwiatów

Przebieg:
Z przyniesionych doniczkowych kwiatów ucinamy sekatorem górne czê�ci pêdów - ok. 10 cm

d³ugo�ci. Obcinamy tu¿ poni¿ej listków po trzy pêdy ka¿dego rodzaju.
Obciête pêdy wk³adamy do s³oików (ka¿dy gatunek kwiatka do oddzielnego s³oika) i wlewamy

wodê do po³owy wysoko�ci s³oika. Stawiamy s³oik w ocienionym miejscu i dbamy o to, by poziom
wody by³ zawsze taki sam.

Po jakim� czasie pêdy ukorzeni¹ siê. Gdy korzonki bêd¹ mia³y kilka centymetrów wielko�ci,
wsadzamy je do ziemi w doniczkach - ka¿dy gatunek ro�liny w osobnej donicy. Obserwujemy rozwój
ro�lin.

Po jakim� czasie ka¿da grupa przynosi kilka innych kwiatków doniczkowych, które pragnie
rozmno¿yæ t¹ w³a�nie metod¹ i starannie powtarza konieczne czynno�ci.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie jest tempo wzrostu korzeni w obciêtych pêdach ro�lin?
Czy wszystkie ro�liny mo¿na rozmna¿aæ t¹ metod¹?
Które ro�liny sprawiaj¹ najwiêcej problemów z tak¹ upraw¹? Dlaczego?
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149. Kaktusiarnia

Materia³y na grupê:
ró¿ne gatunki i odmiany sukulentów (kaktusów, agaw, itp.) w doniczkach
du¿a, ceramiczna p³aska misa lub koryto - im wiêksza, tym lepsza
lniany, gêsty worek
dostêp do kranu z wod¹ i do kuchenki z piekarnikiem
ziemia doniczkowa
¿wir, gruboziarnisty piasek
³opatka ogrodnicza

Przebieg:
Ka¿da grupa bêdzie tworzy³a kompozycjê z sukulentów, czyli �kaktusiarniê�.
Przyniesiony ¿wir dok³adnie p³uczemy w lnianym worku pod bie¿¹c¹ wod¹, a nastêpnie suszymy

w piekarniku w temperaturze oko³o 100 oC. Podobnie czynimy z piaskiem gruboziarnistym.
Na dnie du¿ej ceramicznej misy lub koryta usypujemy warstwê ok. 1 cm ¿wiru. Osobno mieszamy

ziemiê do kwiatów z gruboziarnistym piaskiem w proporcji 1:1 i na ¿wir nasypujemy do misy lub
koryta oko³o 6 cm tej mieszanki.

Ogl¹damy przyniesione kaktusy, agawy i inne sukulenty, i zastanawiamy siê, w jaki sposób
je rozmie�ciæ w ceramicznej misie lub korycie. £opatk¹ wykopujemy do³ek pod ka¿d¹ ro�linê,
wyjmujemy j¹ z doniczki i wsadzamy w wykopany do³ek, dok³adnie obsypuj¹c i ubijaj¹c otoczenie.
Po nasadzeniu wszystkich ro�lin na ziemiê w misie sypiemy ok. 1/2 cm piasku gruboziarnistego
i 1/2 cm ¿wiru.

Kaktusiarnia powinna staæ w dobrze nas³onecznionym i ciep³ym miejscu. Podlewamy kaktusy
raz w tygodniu, bacz¹c, by nie nalaæ zbyt du¿o wody. Efektowne jest sadzenie w jednej misie ro�lin
ró¿nej wielko�ci oraz stawianie obok siebie kilku �kaktusiarni� wykonanych przez ró¿ne grupy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie cechy przystosowuj¹ce do ¿ycia w suchym terenie posiadaj¹ sukulenty?
Czy wszystkie ro�liny mo¿na sadziæ razem?
Które sukulenty sprawiaj¹ najwiêcej problemów z upraw¹? Dlaczego?
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150. Kwiatowy g¹szcz

Materia³y na grupê:
sadzonki ró¿nych gatunków i odmian ro�lin balkonowych
du¿a, plastikowa skrzynka na kwiaty - ok. 1 m d³ugo�ci
lniany, gêsty worek
dostêp do kranu z wod¹ i do kuchenki z piekarnikiem
ziemia doniczkowa, ¿wir
³opatka ogrodnicza
specjalistyczne wydawnictwa ogrodnicze

Przebieg:
Ka¿da grupa bêdzie tworzy³a kompozycjê z kwiatów balkonowych.
Przyniesiony ¿wir dok³adnie p³uczemy w lnianym worku pod bie¿¹c¹ wod¹, a nastêpnie suszymy

w piekarniku w temperaturze oko³o 100 oC.
Na dnie du¿ej, plastikowej skrzynki na kwiaty usypujemy warstwê ok. 1 cm ¿wiru. Na ¿wir

nasypujemy 15 cm ziemi do kwiatów.
Ogl¹damy przyniesione sadzonki ro�lin balkonowych i zastanawiamy siê, w jaki sposób je rozmie�ciæ

w skrzynce, by tworzy³y ciekaw¹ kompozycjê oraz by nie �k³óci³y� siê ze sob¹ - mo¿na szukaæ
podpowiedzi w specjalistycznych ksi¹¿kach. £opatk¹ wykopujemy do³ek pod ka¿d¹ sadzonk¹,
wyjmujemy j¹ z doniczki i wsadzamy w wykopany do³ek, dok³adnie obsypuj¹c i ubijaj¹c otoczenie.
Po nasadzeniu wszystkich ro�lin na ziemiê w misie sypiemy ok. 1/2 cm ¿wiru.

Kwiatowy �ogródek� powinien staæ w dobrze nas³onecznionym i ciep³ym miejscu. Podlewamy go
codziennie, zasilaj¹c nawozem do kwiatów co trzy dni. Efektowne jest sadzenie w jednej skrzynce
ro�lin ró¿nej wielko�ci i charakteru oraz stawianie obok siebie kilku �ogródków� wykonanych przez
ró¿ne grupy. Je¿eli pragniemy mieæ szybki efekt - sad�my ro�liny ju¿ kwitn¹ce. Mo¿na te¿ skonstruowaæ
stojak, pozwalaj¹cy na ustawienie skrzynek na ró¿nej wysoko�ci i stworzenie �kwiatowej �ciany�.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie s¹ cechy przystosowuj¹ce ro�liny do ¿ycia blisko siebie, w �g¹szczu�?
Czy wszystkie ro�liny mo¿na sadziæ razem?
Dlaczego czêsto zasilamy ro�liny w skrzynce nawozem?
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151. Skalny ogródek

Materia³y na grupê:
sadzonki ró¿nych gatunków i odmian ro�lin rosn¹cych na ska³ach
dwie-trzy sadzonki kolumnowych ja³owców
teren przy szkole lub domu minimum 4 m2 powierzchni
wapienne bry³y ska³ ró¿nej wielko�ci
niekwa�na ziemia do ro�lin (1 worek 50-litrowy na ka¿de 4 m2)
wapno nawozowe, wapienny ¿wir lub grys
tabliczki przystosowane do wbijania w ziemiê
specjalistyczne ksi¹¿ki ogrodnicze

Przebieg:
Ka¿da grupa bêdzie tworzy³a kompozycjê skalniaka.
Dzielimy obszar przeznaczony do zagospodarowania na tyle czê�ci, ile grup bierze udzia³

w pracy. £opatami g³êboko kopiemy ca³y teren, posypujemy grub¹ warstw¹ ziemi do ro�lin (ok. 5-7
cm) oraz cienk¹ warstw¹ wapna nawozowego (ok. 1/2 cm), mieszamy ziemiê ogródkow¹ z dosypan¹
ziemi¹ i wapnem, i plantujemy w pagórek. Grabiami rozdrabniamy glebê i wyrównujemy j¹. Co pó³
metra wkopujemy w ziemiê wiêksz¹ lub mniejsz¹ bry³ê wapienia.

W najwy¿ej po³o¿onych miejscach sadzimy posiadane przez nas ja³owce. Ogl¹damy przyniesione
sadzonki ro�lin naskalnych i zastanawiamy siê, w jaki sposób je rozmie�ciæ na przydzielonym nam
terenie, by tworzy³y ciekaw¹ kompozycjê oraz by nie �k³óci³y� siê ze sob¹ - mo¿na szukaæ podpowiedzi
w specjalistycznych ksi¹¿kach. £opatk¹ wykopujemy do³ek pod ka¿d¹ sadzonk¹, wyjmujemy j¹
z doniczki i wsadzamy w wykopany do³ek, dok³adnie obsypuj¹c i ubijaj¹c otoczenie. Po nasadzeniu
wszystkich ro�lin w ziemiê ca³y teren mo¿emy posypaæ wapiennym ¿wirem lub grysem.

Skalniak powinien znajdowaæ siê w dobrze nas³onecznionym miejscu. Podlewamy go co dwa-
-trzy dni. Efektowne jest sadzenie w jednym skalniaku ro�lin ró¿nej wielko�ci i charakteru. Je¿eli
pragniemy mieæ szybki efekt - sad�my ro�liny ju¿ kwitn¹ce. Przy ka¿dej ro�linie wbijamy w ziemiê
tabliczkê z jej nazw¹ gatunkow¹.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie s¹ cechy przystosowuj¹ce ro�liny do ¿ycia na terenach wapiennych?
Czy wszystkie ro�liny mo¿na sadziæ na takim terenie?
Jakie cechy wyró¿niaj¹ ro�liny naskalne od innych ro�lin?
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152. �wiat ro�linnych kolorów

Materia³y na grupê:
mo�dzierz z t³uczkiem
bibu³a filtracyjna
no¿yczki, klej biurowy
kilka wysokich szklanek (min. 12 cm wysoko�ci)
d³ugie wyka³aczki
kwiaty czerwonej piwonii lub czerwonej ró¿y
kwiaty forsycji lub mniszka lekarskiego (mlecz)
kwiaty niezapominajek lub chabrów
miêkkie li�cie - np. m³odej trawy, koniczyny lub szczypioru

Przebieg:
Bibu³ê filtracyjn¹ tniemy na cztery w¹skie i d³ugie paski (2 cm x 15 cm). Jeden koniec ka¿dego

paska przyklejamy klejem biurowym do �rodka d³ugiej wyka³aczki.
W mo�dzierzu ucieramy p³atki jednego rodzaju kwiatów (np. piwonii) na papkê. Dodajemy do nich

ok. 20-25 ml acetonu i dok³adnie mieszamy. Przelewamy papkowat¹ mieszaninê do wysokiej szklanki
i wk³adamy do niej pasek bibu³y filtracyjnej. D³uga wyka³aczka oprze siê na brzegach szklanki.

Powtarzamy czynno�ci z gatunkiem kwiatów ¿ó³tych (forsycje) i niebieskich (chabry) oraz li�æmi
ro�liny (traw¹). Czekamy, a¿ aceton wyparuje, zdejmujemy bibu³ê z wyka³aczki i porównujemy kolory
bibu³ z ró¿nych szklanek.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie cechy bibu³y i acetonu wykorzystujemy w tym do�wiadczeniu?
O czym �wiadcz¹ pasemka kolorów na bibu³ach?
Jakie barwniki znajduj¹ siê w badanych czê�ciach ro�lin?
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153. Wiek drzew

Materia³y na grupê:
ta�ma miernicza
notatnik
kalkulator

Przebieg:
Czêsto jeste�my w sytuacji, gdy potrzebujemy szybko obliczyæ przybli¿ony wiek drzewa.
Grupy wychodz¹ w teren - ka¿da ma przydzielony zadrzewiony fragment terenu. Ta�m¹ miernicz¹

mierz¹ obwód ka¿dego drzewa na wysoko�ci ok. 1 metra nad ziemi¹. Uzyskan¹ warto�æ dziel¹ przez
2,5, co pozwala okre�liæ przybli¿ony wiek drzewa.

Po powrocie wykonujemy tabelê pomiarów obwodów i wieku drzew. Mo¿emy te¿ pokusiæ siê
o odtworzenie dendrohistorii jakiego� terenu, okre�laj¹c jakie gatunki ros³y na nim najwcze�niej,
które pojawi³y siê pó�niej, itd.

Problem do rozwi¹zania:
Jak okre�liæ wiek drzewa bez �cinania?
W jakich sytuacjach proponowany algorytm nie sprawdza siê?
Jak sobie w takich sytuacjach poradziæ z obliczeniem wieku drzewa?
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154. Wysoko�æ du¿ych drzew

Materia³y na grupê:
ta�ma miernicza
notatnik
kalkulator
prosty kijek

Przebieg:
Czêsto jeste�my w sytuacji, gdy potrzebujemy szybko obliczyæ przybli¿on¹ wysoko�æ drzewa.
Grupy wychodz¹ w teren - ka¿da ma przydzielony zadrzewiony fragment terenu, w którym maj¹ za

zadanie okre�liæ wysoko�æ rosn¹cych tam drzew.
Ta�m¹ mierzymy wysoko�æ jednego z uczestników badañ i zapisujemy j¹ w notatniku. Osoba ta

bêdzie �wzorcem� wysoko�ci, staje wiêc przy ka¿dym drzewie, a pozostali uczestnicy za pomoc¹
kijka okre�laj¹, ile razy drzewo jest wy¿sze od wysoko�æ ich �kolegi-wzorca�. Zapisuj¹ i obliczaj¹
przybli¿one wysoko�ci drzew.

Po powrocie wykonujemy tabelê pomiarów wysoko�ci drzew. Mo¿emy te¿ pokusiæ siê o jakie�
uogólnienia, np. porównanie wysoko�ci drzew jednego gatunku z danego terenu, drzew z jednej
strony góry, itp.

Problem do rozwi¹zania:
Jak okre�liæ wysoko�æ drzewa bez wdrapywania siê na nie?
W jakich sytuacjach proponowana metoda nie sprawdza siê?
Jak sobie w takich sytuacjach poradziæ z obliczeniem wysoko�ci drzewa?
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155. Park w donicach

Materia³y na grupê:
owoce (nasiona) drzew z parku lub lasu
du¿e donice
ziemia do kwiatów, ziemia ogrodowa
¿wir, ³opatka ogrodnicza
pisak do folii, gruby marker
specjalistyczne pisma (uprawy le�ne i w parku)

Przebieg:
1. Jesieni¹
Ca³¹ grup¹ wybieramy siê do parku lub pobliskiego lasu, by zebraæ owoce i nasiona rosn¹cych

tam drzew. Pamiêtamy o kasztanach, ¿o³êdziach, �noskach� klonu, jaworu, grabu, wi¹zu, orzeszkach
leszczyny, platanu, orzecha w³oskiego, buka, owocach jarzêbiny, jarz¹bu, g³ogu, dzikiej ró¿y, szyszkach
modrzewia, �wierka, daglezji, sosny (ró¿ne odmiany) i innych drzew, które znajduj¹ siê w najbli¿szej
okolicy. Magazynujemy nasze zbiory w otwartych s³oikach, podpisuj¹c gatunek na �ciance pisakiem
do folii.

2. Wiosn¹
Przygotowujemy tak¹ ilo�æ du¿ych donic, ilu gatunków drzew zebrali�my owoce. Na dno donicy

sypiemy oko³o 2 cm ¿wiru, na który uk³adamy wymieszan¹ ziemiê ogrodow¹ z ziemi¹ do kwiatów.
£opatk¹ wykopujemy do³ek (ok. 7 cm) i umieszczamy w nim kilka owoców lub nasion. Donice
podpisujemy nazwami drzew (markerem). Mocno i czêsto podlewamy nasze uprawy i obserwujemy
je. Gdy ro�linki wyjd¹ z ziemi i bêd¹ mia³y oko³o 10 cm, wysoko�ci wybieramy w ka¿dej doniczce
najdorodniejsz¹, pozosta³e za� przesadzamy do szkolnego ogródka lub parku. W naszej donicy
powinna pozostaæ najmocniejsza sadzonka.

Obserwacje prowadzimy przez kilka lat, przechowuj¹c donice na tarasie szkolnym lub innym
otwartym miejscu. Wiosn¹ i latem zasilamy drzewka nawozem. Jakim - przeczytaj w specjalistycznych
pismach.

Problem do rozwi¹zania:
Jak wybraæ najlepsze owoce (nasiona) drzew?
W jaki sposób je posadziæ, aby wyros³y na dorodne organizmy?
Jakie elementy wspomagaj¹, a jakie przeszkadzaj¹ w uprawie drzew w donicach?
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156. Odbicie kory

Materia³y na grupê:
kartki cienkiego, jasnego papieru pakowego
no¿yce, papierowa ta�ma klej¹ca
ewentualnie tekturowe pud³a i klej polimerowy
kredki szkolne (�nagie� - bez papieru, obudowy, itp)
bezbarwny lakier w sprayu (np. do w³osów)

Przebieg:
Papier przycinamy na prostok¹ty mniej wiêcej 30 cm x 40 cm.
Wychodzimy w teren. Pionowo przyk³adamy kartkê papieru do kory drzewa (grubego),

przymocowujemy j¹ ta�m¹ papierow¹, by nie spad³a. Delikatnie pocieramy kredk¹ o powierzchniê
kartki, staraj¹c siê �odbiæ� znajduj¹c¹ siê pod ni¹ fakturê kory - jednym, ciemnym kolorem. Najlepiej
trzymaæ kredkê najd³u¿szym bokiem na kartce i pocieraæ pionowo, wtedy wszystkie wypuk³o�ci zostan¹
zamalowane, a wklês³o�ci pozostan¹ czyste.

Po zdjêciu kartki z pnia, podpisujemy w rogu, jaki gatunek drzewa s³u¿y nam za �podk³adkê�,
i utrwalamy rysunek, spryskuj¹c lakierem w sprayu.

Staramy siê wykonaæ odbicia kory jak najwiêkszej ilo�ci gatunków drzew.
W szkole robimy galeriê (mo¿na papier usztywniæ tektur¹ z pude³, przyciêt¹ do wielko�ci kartki

i przyklejon¹ od spodu).

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego kora ka¿dego gatunku drzewa jest inna?
Jak¹ funkcjê spe³nia kora w organizmie drzewa?
Jakie �lady historii ¿ycia drzewa pozosta³y na korze?
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157. Wodopój dla pszczó³

Materia³y na grupê:
zeszyt papieru kolorowego
no¿yce, klej polimerowy
kilka ma³ych talerzyków (mog¹ byæ ma³e podstawki do kwiatów) o �rednicy 5 cm
dzbanek z letni¹ wod¹, cukier, ³y¿ka

Przebieg:
Eksperyment nale¿y wykonaæ w ciep³y, s³oneczny dzieñ od maja do pa�dziernika.
Z kolorowego papieru wycinamy du¿e kwiatki w taki sposób, by p³atki otacza³y �rodek ze wszystkich

stron. Ka¿dy kwiat powinien mieæ inny, jednolity kolor, np. ca³y niebieski, ca³y czerwony, ca³y ¿ó³ty,
ca³y fioletowy, ca³y zielony, itd. Staraj siê wykorzystaæ jak najwiêcej kolorów i odcieni (bia³y i czarny
te¿). Przymocuj papierowe kwiaty do nas³onecznionego parapetu zewnêtrznego lub innego poziomego
miejsca. Na �rodku ka¿dego kwiatka postaw ma³y talerzyk lub podstawkê do kwiatów (talerzyk powinien
zakryæ tylko �rodek kwiatka).

Do dzbanka nalewamy letni¹ wodê i wsypujemy kilkana�cie ³y¿ek cukru (roztwór musi byæ bardzo
s³odki). Wlewamy syrop do wszystkich talerzyków ustawionych na �rodku papierowych kwiatków
o ró¿nych kolorach. Obserwujemy, do których talerzyków przylatuj¹ najchêtniej pszczo³y, osy, trzmiele
i inne s³odkolubne owady. Obserwacje notujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego owady przylatuj¹ do niektórych miseczek chêtniej?
Jak¹ rolê w eksperymencie pe³ni¹ kolorowe papierowe kwiaty?
Jakie kolory kwiatów preferuj¹ owady? Czy wszystkie �lubi¹� najbardziej ten sam kolor?
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158. Buszuj¹cy w nocy

Materia³y na grupê:
bardzo du¿e jab³ko
dojrza³a dynia, cukinia lub kabaczek
du¿y grejpfrut
ostry nó¿, stalowa ³y¿ka
trzy tekturowe pude³ka

Przebieg:
Eksperyment nale¿y wykonaæ w ciep³y, s³oneczny dzieñ od maja do pa�dziernika.
No¿em przecinamy jab³ko na pó³. £y¿k¹ wyd³ubujemy z jab³ka 3/4 mi¹¿szu, pozostawiaj¹c �czerep�

ze skórki i cienkiej warstwy mi¹¿szu. Podobnie czynimy z dyni¹, kabaczkiem lub cukini¹ oraz du¿ym
grejpfrutem. Tym sposobem przygotowali�my sze�æ (po dwie z ka¿dego owocu) pu³apek, które
rozstawiamy po po³udniu w parku lub ogrodzie, wypuk³¹ czê�ci¹ do góry. Z jednej strony pu³apki
podk³adamy kamyk, aby ¿eruj¹ce noc¹ zwierzê mog³o pod ni¹ wej�æ. Najlepiej jest rozstawiaæ nasze
�czerepy� na trawie.

Rankiem zbieramy pu³apki do tekturowych pude³ - ka¿dy rodzaj owocu do osobnego pude³ka.
Zapewne ¿eruj¹ce noc¹ zwierz¹tka wykorzystaj¹ je na swoje schronienie. Analizujemy, co i z jakich
powodów odwiedzi³o ³upiny po owocach.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego w³a�nie te zwierz¹tka przywêdrowa³y noc¹ do naszych pu³apek?
Jak¹ rolê maj¹ one do spe³nienia w ekosystemie ogrodu (parku)?
Jak nale¿y skonstruowaæ pu³apki na inne zwierzêta ¿eruj¹ce noc¹, aby ich nie skrzywdziæ?
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159. Nocne bezkrwawe ³owy

Materia³y na grupê:
kawa³ek bia³ego p³ótna (mo¿e byæ prze�cierad³o) 1m x 1m
du¿a gaza lekarska (1m x 1m)
8 listewek o d³ugo�ci 1m
pinezki (du¿o), ma³y m³otek, giêtki drut
dwa zawiasy, �rubokrêt, wkrêty do drewna
lampa nocna lub latarka z mocnym �wiat³em (mo¿e byæ reflektor samochodowy)
�ród³o pr¹du: przed³u¿acz, zapas baterii, akumulator, itd.
atlas do oznaczania nocnych motyli
a mo¿e i dobry aparat fotograficzny z obiektywem powiêkszaj¹cym obiekty

Przebieg:
Eksperyment nale¿y wykonaæ w ciep³¹ noc od maja do wrze�nia.
Wcze�niej przygotowujemy sobie sprzêt do �nocnych ³owów�. Z listewek zbijamy dwie takie same

kwadratowe ramy o wymiarach 1 metr na 1 metr. Do jednej ramy przypinamy pinezkami wyciêty
kwadrat bia³ego p³ótna, napinaj¹c go na tyle mocno, na ile pozwala trwa³o�æ listewek. Do drugiej
ramy przypinamy pinezkami pojedyncz¹ cienk¹ gazê lekarsk¹ - te¿ mo¿liwie jak najmocniej napiêt¹.
Ramy sk³adamy ze sob¹ w taki sposób, by gaza przylega³a do p³ótna i ³¹czymy je wzd³u¿ jednego
boku zawiasami (przykrêcamy je wkrêtami do listwy).

Wieczorem zawieszamy ramê na drzewie: czê�æ pokryta p³ótnem powinna wisieæ pionowo, czê�æ
z gaz¹ odchylamy do góry pod k¹tem prostym i unieruchamiamy (np. drutami zaczepionymi o ramê
i ga³êzie drzewa). Poni¿ej ramy z p³ótnem ustawiamy �ród³o �wiat³a.

W nocy zapalamy lampkê, latarkê lub reflektor, kieruj¹c snop �wiat³a na bia³e p³ótno i tylko na nie.
Gdy przywabione owady usi¹d¹ na p³ótnie w du¿ej ilo�ci, spuszczamy ramkê z gaz¹, która unieruchomi
owady miêdzy p³ótnem a gaz¹. Przez delikatn¹, a¿urow¹ gazê mo¿emy przyjrzeæ siê owadom,
z pomoc¹ atlasów nocnych motyli rozpoznaæ je, a nawet sfotografowaæ. Wykonujemy katalog nocnych
motyli, które �odwiedzi³y� nasz¹ pu³apkê.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego w³a�nie te owady przylecia³y noc¹ do naszej pu³apki?
Jak¹ rolê maj¹ one do spe³nienia w ekosystemie ogrodu (parku)?
Jak nale¿y fotografowaæ owady, by uzyskaæ dobry efekt?
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160. Wêdrówki �limaków

Materia³y na grupê:
dostêp do du¿ego, zadrzewionego ogrodu, sadu lub parku
kilka du¿ych glinianych donic (mog¹ byæ poobijane), pi³ka do metalu
ta�ma miernicza, przybory kre�larskie, papier milimetrowy (arkusz A2)
nietoksyczna bia³a farba akrylowa (lub korektor w p³ynie), cienkie pêdzelki

Przebieg:
Penetrujemy ogród, sad lub park, rysuj¹c na papierze milimetrowym w du¿ej skali plan �naszego�

terenu, na który nale¿y nanie�æ: alejki, �cie¿ki, drzewa, krzewy, tereny trawiaste, klomby kwiatowe,
grz¹dki, kamienie, oczka wodne, ³awki, altanki, sterty �mieci, kompostowniki, itd. itp.

Po po³udniu zbieramy z ca³ego terenu objêtego badaniami wszystkie �limaki w muszlach.
Na muszli ka¿dego �limaka malujemy bia³¹ farb¹ akrylow¹ lub korektorem w p³ynie kolejny numer
(powinien byæ widoczny, gdy patrzymy na �limaka z góry).

W brzegu du¿ej ceramicznej donicy wycinamy pi³k¹ do metali pó³okr¹g - gdy postawimy donice
dnem do góry, bêdzie on stanowi³ �drzwi� do domku �limaków. �limaki gromadzimy w kilku miejscach,
np. od nr 1 do 10 w jednym, od 11 do 20 w innym, przykrywaj¹c donic¹ z �drzwiami�. Zaznaczamy na
naszym planie, w których miejscach umie�cili�my osobniki poddane badaniu.

Nastêpnego dnia rano odszukujemy jak najwiêksz¹ liczbê �limaków (a mo¿e uda siê odnale�æ
wszystkie) i nie ruszaj¹c ich, zaznaczamy na planie nowe miejsca pobytu. Rysujemy trasê nocnej
wêdrówki �limaków. Przez tydzieñ codziennie rano oraz pó�nym popo³udniem nanosimy na plan
nowe miejsca pobytu �limaków i trasê ich wêdrówek nocnych i dziennych. Warto na planie zró¿nicowaæ
sposób zaznaczania tras dziennych i nocnych poszczególnych osobników.

Problem do rozwi¹zania:
Jaki tryb ¿ycia prowadz¹ �limaki muszlowe: dzienny, nocny, czy mieszany?
O ile metrów w ci¹gu doby przemieszczaj¹ siê �limaki?
Od czego zale¿y d³ugo�æ i cel trasy �limaków ogrodowych?
Czy s¹ zale¿no�ci miêdzy przemieszczaniem siê �limaków a czynnikami �rodowiskowymi?
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161. Historia muszki owocówki

Materia³y na grupê:
du¿y s³oik (min. 0,75 l)
kawa³ek gêstego p³ótna
gumka aptekarska
banan
lupa

Przebieg:
Obserwacje nale¿y przeprowadziæ w ciep³ej porze roku, od maja do wrze�nia.
Dojrza³ego banana obieramy ze skórki i wk³adamy do s³oika (nie mo¿e z niego wystawaæ). Nastêpnie

stawiamy ca³o�æ w ciep³ym i dobrze nas³onecznionym miejscu, nie zamykamy s³oika. Czekamy kilka
dni, a¿ banan zacznie ciemnieæ (2-3 dni). Szczelnie zakrywamy s³oik gêstym p³ótnem, obciskaj¹c je
gumk¹ aptekarsk¹ na gwincie, by dobrze przylega³o do brzegów s³oika.

Kilka razy dziennie dok³adnie obserwujemy przez lupê powierzchniê banana oraz zauwa¿one
na niej zmiany i organizmy. Notujemy obserwacje w zeszycie; ró¿ne stadia rozwoju owadów mo¿emy
rysowaæ.

Problem do rozwi¹zania:
Sk¹d siê wziê³y muszki owocówki w s³oiku?
Jaki jest cykl rozwojowy muszki owocówki?
Jak d³ugo ¿yje muszka owocówka?
Jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy jej aktywno�ci¹ a czynnikami �rodowiskowymi?
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162. Dokarmiamy ptaki zim¹

Materia³y na grupê:
smalec, s³onina, mas³o, ¿ó³ty ser
resztki jedzenia z obiadu (chleba, warzyw, ry¿u, miês, makaronu, itp.)
p³atki owsiane, s³onecznik, ziarna zbó¿ (pszenica, owies, jêczmieñ, ¿yto)
ró¿nego rodzaju orzechy (laskowe, migda³y, arachidowe, ziemne, w³oskie, itd.)
kolby kukurydzy, szyszki �wierkowe, orzech kokosowy, pokarm dla ptaków
siatki do warzyw, kawa³ki ga³¹zek drzew lub krzewów
jednorazowe kubki do napojów, dratwa, wiertarka z cienkim wiert³em, grube ig³y

Przebieg:
W du¿ej misce mieszamy ze sob¹ resztki jedzenia, ziarna zbó¿, ró¿nego typu orzechy, p³atki

owsiane, ziarna s³onecznika, kawa³ki miês. W garnku rozpuszczamy na ogniu (ostro¿nie!) kostkê lub
dwie smalcu. Wlewamy smalec do miski i dok³adnie mieszamy. Powstanie �ptasia papka� gêsto�ci
b³ota. £y¿k¹ przek³adamy papkê do kilku jednorazowych kubków do napojów, ubijaj¹c j¹ dok³adnie.
Na zakoñczenie wciskamy w kubek ga³¹zkê i przywi¹zujemy do niej dratwê. Gdy masa stê¿eje,
wyjmujemy j¹ z kubka i rozwieszamy na drzewach.

Nasz¹ �ptasi¹ papk¹� mo¿emy te¿ nape³niæ szczeliny szyszek �wierkowych - pamiêtaj¹c o wieszaniu
na dratwie w taki sposób, by ³uski by³y skierowane do góry (zawarto�æ nie bêdzie wypada³a z szyszki,
gdy s³oñce przygrzeje). �Ptasi¹ papk¹� mo¿emy te¿ nape³niæ po³ówki orzecha kokosowego. W tym
wypadku przed wype³nieniem przewiercamy w czê�ci wysklepionej orzecha dwa otwory, przez które
przewi¹zujemy dratwê. Po³ówkê orzecha wieszamy czê�ci¹ wypuk³¹ do góry.

W miejscach mocno nas³onecznionych warto przygotowaæ inny karmnik. Jednorazowy kubek
obcinamy oko³o 3 cm od dna. W miejscu zej�cia siê dna i �cianki ig³¹ przyszywamy kawa³ek dratwy.
Nape³niamy tak przygotowane naczynka: mas³em, smalcem lub �ptasi¹ papk¹�. Wieszamy.

W trzech miejscach na brzegu kubka jednorazowego wykonujemy otwory i przywi¹zujemy dratwê.
Wype³niamy kubek ziarnem zbó¿, mieszank¹ karmy dla ptaków lub pogniecionymi orzechami
i wieszamy dnem w dó³ na ga³êziach drzew. Kolby kukurydzy, kawa³ki ¿ó³tego sera, kawa³ki s³oniny
przebijamy ig³¹ i nanizujemy na dratwê. Orzechy ziemne nanizujemy na dratwê �jak korale�. Równie¿
i tak przygotowane �karmid³a� rozwieszamy na drzewach.

Je¿eli w pobli¿u naszych karmników znajduj¹ siê jakie� �kryjówki�, to mo¿emy obserwowaæ ptaki
podczas �sto³owania� siê, a nawet je sfotografowaæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e g³ównym celem jest
dokarmienie ptaków, a nie ich obserwacja.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie gatunki ptaków korzystaj¹ z poszczególnych rodzajów jedzenia?
Czy dokarmianie ptaków jest zaburzeniem naturalnego cyklu w ekosystemie?
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163. Kolekcjoner ptasich piór

Materia³y na grupê:
tektura z du¿ych opakowañ (falista, dwustronnie oklejana)
szyd³o lub cyrkiel
klucz do oznaczania ptaków
flamaster, ta�ma papierowa lakiernicza

Przebieg:
Je¿eli czêsto uczestniczymy w ró¿nego typu wycieczkach i wyprawach w teren, to mo¿emy niejako

�przy okazji� zapocz¹tkowaæ kolekcjê ptasich piór.
Podczas wycieczek i wypraw uwa¿nie rozgl¹damy siê - na pewno z ka¿dej przyniesiemy kilka -

kilkana�cie ptasich piór. Z pomoc¹ kluczy do oznaczania ptaków staramy siê okre�liæ, jakiego ptaka
s¹ to pióra. Pióra mo¿emy te¿ zdobywaæ od hodowców (w naszym kraju s¹ przecie¿ nie tylko hodowle
kur, go³êbi, kaczek, indyków, gêsi, ale i ba¿antów, strusi, perliczek, przepiórek, papug ró¿nych
gatunków).

Gdy nasza kolekcja liczy ju¿ kilkadziesi¹t piór, mo¿emy przygotowaæ statyw, który u³atwi ich
ekspozycjê oraz systematykê. Z tektury wycinamy paski szeroko�ci ok. 8-10 cm i d³ugo�ci 50-60 cm.
Paski tektury sklejamy wzd³u¿ krótszych boków z dwóch stron ta�m¹ papierow¹ w �harmonijkê�,
która stanowi jakby �zawias�. W tektury te (jako ¿e ma w �rodku czê�æ falist¹) doskonale wchodz¹
ptasie pióra. Umieszczamy wiêc je wed³ug przemy�lanego i przedyskutowanego schematu i opisujemy
na tekturze flamastrem. Je¿eli nasz statyw na pióra rozstawimy na stole �zygzakiem�, to pióra bêd¹
�stercza³y� pionowo i doskonale je wyeksponujemy. Gdy go z³o¿ymy - bêdzie zajmowa³ ma³o miejsca.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie gatunki ptaków zgubi³y pióra �do naszej kolekcji�?
Piór jakich ptaków mamy najwiêcej i dlaczego?
Piór z których miejsc na ciele ptaka znale�li�my najwiêcej - dlaczego?
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164. Zobaczyæ swój puls

Materia³y na parê:
plastelina
zapa³ki
stoper lub zegarek z sekundnikiem

Przebieg:
Dzielimy siê na pary osób, które siê dobrze znaj¹ i lubi¹.
Palcami poszukujemy na nadgarstkach miejsca, w którym wyczuwamy puls. Dobrze rozgniatamy

ma³¹ kuleczkê plasteliny, rozp³aszczamy j¹ i przyklejamy do nadgarstka w miejscu, w którym puls
wyczuwamy najmocniej. Do plastelinowego �placka� wciskamy a¿ do skóry zapa³kê, g³ówk¹
do plasteliny. Je¿eli wszystko dobrze wykonali�my, zapa³ka bêdzie dr¿eæ w rytm pulsu. W parach
liczymy ilo�æ drgniêæ zapa³ki w ci¹gu okre�lonego czasu (np. w ci¹gu minuty) i notujemy.

W parach szukamy na ciele innych miejsc, gdzie puls jest dobrze wyczuwalny (na szyi, na skroniach)
i znan¹ nam metod¹ przymocowujemy - jedna osoba drugiej - zapa³ki do tych miejsc. Ponownie
liczymy ilo�æ drgañ zapa³ki w jednostce czasu i zapisujemy. Porównujemy, czy ilo�æ drgañ zapa³ki jest
u jednej osoby we wszystkich miejscach taka sama. Je¿eli do cia³a s¹ przymocowane zapa³ki
w ró¿nych miejscach jednocze�nie (nadgarstek, skroñ, szyja) to obserwujemy, czy dr¿¹ one równo,
czy te¿ nie.

Nastêpnie wykonujemy 10 przysiadów, 10 sk³onów i 10 pompek i powtarzamy badania pulsu.

Problem do rozwi¹zania:
Co to jest puls?
Jakie zjawisko fizyczne obserwujemy? Dlaczego zapa³ka dr¿y?
Dlaczego puls u ró¿nych osób nie jest taki sam?
Kiedy puls przyspiesza? Kiedy zwalnia? Dlaczego?
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165. Wzory na skórze

Materia³y na parê:
plastry bez opatrunku
ostre no¿yczki

Przebieg:
Eksperyment najlepiej wykonaæ od maja do wrze�nia.
Z plastra wycinamy jaki� wzór (serce, kwiatek, literê, itp.). Naklejamy plastrowe wzory na rêkach,

w miejscach, które s¹ przez ca³y dzieñ ods³oniête (na zewnêtrznej stronie d³oni, na karku,
na przedramieniu, na podudziu, itp.). Plastry powinny byæ naklejone ca³y czas w tym samym miejscu
co najmniej przez tydzieñ. Po zdjêciu obserwujemy skórê pod plastrem (Uwaga, bêdzie nadwra¿liwa
na dzia³anie promieni s³onecznych!).

Odwa¿ne osoby mog¹ t¹ metod¹ wykonaæ sobie na plecach trwa³y napis lub wzór, przyklejaj¹c
latem na kilka dni pla¿owania plastry. Powodzenia!

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób reaguje skóra na promienie s³oneczne? Dlaczego tak?
Jak wygl¹da skóra pod plastrem po kilku dniach? Dlaczego jest ja�niejsza i pomarszczona?
Dlaczego w dotyku skóra pod plastrem te¿ jest inna od tej z �s¹siedztwa�?
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166. Sherlock Holmes

Materia³y na parê:
szklane naczynia, ta�ma klej¹ca
poduszka do tuszu, czarny tusz do piecz¹tek
grafit (mo¿e byæ miêkki wk³ad do o³ówka), denaturat lub inny alkohol
kartki miêkkiego papieru, o³ówki, flamastry, pisaki do folii
talk kosmetyczny lub zasypka dla niemowl¹t
dostêp do kserokopiarki, folie do kserowania, rzutnik pisma

Przebieg:
Wykonujemy kolekcjê odcisków palców wszystkich osób w grupie. W tym celu dzielimy kartkê

bia³ego papieru o³ówkiem na 10 pól (piêæ u góry i piêæ na dole) i z pomoc¹ poduszki i czarnego tuszu
odciskamy kolejno ka¿dy palec obu r¹k ka¿dej osoby na kartce. Uwaga! Ustalamy jednakow¹ kolejno�æ
odciskania palców (schemat mo¿emy powiesiæ w widocznym miejscu). Brudne palce myjemy
denaturatem lub innym alkoholem.

Je¿eli posiadamy dostêp do kserokopiarki oraz folie do ksero - powielamy nasze odciski na foliach
(mo¿na ich zmie�ciæ wiêcej). Tym sposobem u¿ywaj¹c rzutnika pisma, bêdziemy mogli je powiêkszyæ.

Nastêpnego dnia na ró¿nych szklanych naczyniach pozostawiamy swoje odciski (ka¿da osoba
z grupy na innym przedmiocie (numerujemy przedmioty pisakiem do folii). Wymieniamy przedmioty
miêdzy grupami. Wymieniamy te¿ wzorce odcisków palców. Zadaniem grupy jest rozpoznaæ odciski
palców jak najwiêkszej ilo�ci osób. W tym celu rozdrabniamy grafit i mieszamy go z talkiem lub
zasypk¹ dla niemowl¹t. Delikatnie nadmuchujemy tê mieszaninê na szklane naczynia, obserwuj¹c,
w którym miejscu jest �lad po palcach. Porównuj¹c wzorce ze �ladami na naczyniach, ustalamy
przynale¿no�æ odcisków. Wa¿na jest precyzja i tempo pracy.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób odcisk pozostaje na szkle?
Dlaczego linie papilarne ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹?
Jak rozpoznaæ w³a�ciwy �lad?
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167. Równowaga

Materia³y na parê:
2 materace gimnastyczne
pufa lub sto³ek obity ze wszystkich stron 10-centymetrow¹ g¹bk¹ tapicersk¹
opaska na oczy

Przebieg:
Dwa materace gimnastyczne zestawiamy obok siebie. Na �rodku materacy stawiamy pufê

lub sto³ek, obity ze wszystkich stron 10-centymetrow¹ warstw¹ g¹bki tapicerskiej.
Kolejno ka¿da osoba staje na sto³ku na obu nogach �na baczno�æ�, z rêkami na bok (�samolot�),

na lewej nodze z rêkami na bok, na prawej nodze z rêkami na bok oraz na lewej nodze �na baczno�æ�
i na prawej nodze �na baczno�æ�. Kiedy naj³atwiej zachowaæ równowagê?

Osobie na sto³ku zawi¹zujemy oczy szczeln¹ opask¹. Powtarza ona sze�æ pozycji stania na sto³ku,
ale z zawi¹zanymi oczami (na dwóch nogach �na baczno�æ�, na dwóch nogach z rêkami na bok, na
lewej nodze z rêkami na bok, na prawej nodze z rêkami na bok oraz na lewej nodze �na baczno�æ�
i na prawej nodze �na baczno�æ�). Kiedy naj³atwiej zachowaæ równowagê?

Kto w grupie ma najlepszy zmys³ równowagi?

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek utrzymuje równowagê?
Dlaczego w niektórych sytuacjach tracimy równowagê?
Jak wyæwiczyæ organizm do zachowania równowagi w sytuacjach nietypowych?
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168. Szybki refleks

Materia³y na parê:
okr¹g³y, drewniany kij od szczotki lub grabi d³ugo�ci 150 cm
gruby drut metalowy (miedziany?) o �rednicy 6 mm
m³otek, pi³a do metalu, pi³a do drewna, pilnik do metali, marker do folii
ta�ma miernicza

Przebieg:
Kij od szczotki tniemy na trzy odcinki: jeden d³ugo�ci 1 m, drugi 40 cm, trzeci 10 cm. Na pierwszym

i drugim kiju zaznaczamy markerem punkty co 5 cm, na trzecim co centymetr.
Drut prostujemy, wyklepuj¹c m³otkiem. Obcinamy pi³k¹ do metalu odcinki o d³ugo�ci 1m, 40 cm

i 10 cm. Koñcówki obciêtego drutu zapi³owujemy pilnikiem do metali, by nie by³o na nich zadziorów.
Markerem znaczymy punkty w identycznych odleg³o�ciach, jak na kiju od szczotki.

Stajemy w parach. Jedna osoba trzyma wyci¹gniêt¹ rêkê z otwart¹ d³oni¹ przed sob¹.
Druga osoba trzyma pionowo najd³u¿szy odcinek kija od szczotki w taki sposób, ¿e dolny koniec jest
dok³adnie na wysoko�ci dolnej krawêdzi d³oni osoby z wyci¹gniêt¹ rêk¹. Obie osoby skupiaj¹ uwagê
na kiju. Osoba trzymaj¹ca kij bez ostrze¿enia puszcza go, druga stara siê jak najszybciej go z³apaæ.
Mierzymy, ile centymetrów od dolnego koñca z³apa³a kij. Wynik zapisujemy.

Powtarzamy do�wiadczenie z coraz krótszymi odcinkami kijów od szczotki, a nastêpnie z uciêtymi
odcinkami drutu (od najd³u¿szego do najkrótszego). Po wyczerpaniu - nastêpuje zamiana miejsc
w parze. Osoba puszczaj¹ca kij - ³apie go. Porównujemy wyniki (w centymetrach) wszystkich
uczestników eksperymentu. Kto ma najlepszy refleks?

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek æwiczy refleks?
Dlaczego w niektórych sytuacjach tracimy refleks?
Od czego zale¿y nasz refleks?
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169. Próg smaku

Materia³y na grupê:
6 ³y¿ek sto³owych soli (ok. 30 g)
9 szklanek po 0,25 litra ka¿da
garnek (min. 1,5 litra), pisak do folii
przegotowana, letnia woda

Przebieg:
Do garnka nalej 1 litr przegotowanej, letniej wody. Dosyp do niej 6 ³y¿ek sto³owych soli kuchennej

i dobrze wymieszaj.
Ustaw szklanki w szeregu i ponumeruj pisakiem do folii od 1 do 10.
Do szklanek nr 1 i 2 nalej przygotowany roztwór. Na szklance nr 1 napisz pisakiem 30/1000 (stê¿enie

soli wynosi 30 g na 1000 g wody).
Ze szklanki nr 2 przelej po³owê p³ynu do szklanki nr 3 i dope³nij oba naczynia czyst¹ wod¹.

Na szklance nr 2 napisz pisakiem do folii 15/1000, natomiast zawarto�æ szklanki nr 3 przelej w po³owie
do szklanki nr 4. Ponownie uzupe³niaj szklanki i dziel na pó³, a¿ uzyskasz coraz mniej stê¿one roztwory
soli w kolejnych szklankach. Nie zapomnij o opisaniu ich stê¿eñ pisakiem do folii. Je¿eli wszystko
wykona³e� dobrze, to w szklance nr 9 bêdzie ono wynosi³o 0,12/1000.

Kolejno osoby z grupy upijaj¹ ³yk ze szklanki (od roztworu o najmniejszym stê¿eniu w szklance
nr 9 do najbardziej s³onego w szklance nr 1). Ustalamy, kto czuje s³ony smak przy najmniejszym
stê¿eniu soli w roztworze, a kto przy najwiêkszym.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek odbiera bod�ce smakowe?
Dlaczego w niektórych sytuacjach tracimy smak?
Od czego zale¿y smak jakiego� napoju, potrawy?
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170. Ciep³o czy zimno?

Materia³y na grupê:
kostki zamarzniêtej wody (lodu)
gor¹ca woda (ok. 60 oC)
zimna woda, piêæ szklanek
piêæ termometrów laboratoryjnych, pisak do folii

Przebieg:
Ustawiamy szklanki w szeregu i numerujemy pisakiem do folii. Jedna osoba z grupy pozostaje

przy szklankach, pozosta³e zajmuj¹ siê czym� innym.
Do szklanki 1 nalewamy zimnej wody i wrzucamy kostki lodu. Do szklanki 2 nalewamy gor¹cej

wody. Do kolejnych szklanek wlewamy mieszaninê wody gor¹cej i ch³odnej, aby uzyskaæ jeszcze trzy
inne temperatury (nie kolejno, wed³ug numerów, lecz losowo). Termometrem dokonujemy
jednoczesnego pomiaru temperatur w piêciu naczyniach i zapisujemy na kartce.

Prosimy pozosta³e osoby z grupy. Ich zadaniem jest ustalenie kolejno�ci ciep³oty, ale wg metody
wyznaczonej z góry. Ka¿dy wk³ada palec wskazuj¹cy lewej rêki do szklanki nr 1, a palec wskazuj¹cy
prawej rêki do szklanki nr 2, nastêpnie oba palce wk³ada do szklanki nr 3. Ponownie wk³ada palec
wskazuj¹cy lewej rêki do szklanki nr 1, a palec wskazuj¹cy prawej rêki do szklanki nr 2 i oba palce do
szklanki nr 4. I znowu wk³ada palec wskazuj¹cy lewej rêki do szklanki nr 1, a palec wskazuj¹cy
prawej rêki do szklanki nr 2 i oba palce do szklanki nr 5. Ka¿dy zapisuje swój �ranking� ciep³oty
na kartce. Rankingi ujawniamy jednocze�nie po wykonaniu próby przez wszystkich w grupie.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek odbiera bod�ce cieplne?
Dlaczego w niektórych sytuacjach tracimy poczucie ciep³a i zimna?
Od czego zale¿y odbiór bod�ców ciep³a i zimna?
Dlaczego rankingi ciep³oty ró¿ni¹ siê od siebie?
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171. Nasza skóra

Materia³y na grupê:
zmywalny cienkopis, opaska na oczy
papier milimetrowy, no¿yczki, linijka, o³ówek
szpilka, spinacze biurowe, têpo uciêty patyk
gor¹ca woda, kostki lodu, 2 szklanki

Przebieg:
Na zewnêtrznej stronie d³oni kolegi rysujemy zmywalnym cienkopisem siatkê kwadratów

o wymiarach 5 mm x 5 mm ka¿dy. Powinno siê zmie�ciæ kilkana�cie rzêdów i kilkana�cie szeregów.
Siatkê przerysowujemy o³ówkiem na papierze milimetrowym.

Zawi¹zujemy przepask¹ oczy badanej osobie.
Dotykamy w losowej kolejno�ci kolejne kwadraty na d³oni kolegi szpilk¹, zaznaczaj¹c na papierze

milimetrowym miejsca, w których poczu³ on uk³ucie. Podobnie czynimy, uciskaj¹c na d³oni kolejne
kwadraty têpo uciêtym patykiem. Nastêpnie wk³adamy spinacz biurowy do szklanki wype³nionej gor¹c¹
wod¹ i sprawdzamy, w których kwadratach kolega poczuje ciep³o rozgrzanego spinacza. Tak samo
postêpujemy zanurzaj¹c spinacz w szklance z lodem, badaj¹c reakcje na bod�ce zimne. Wszystkie
obserwacje nanosimy na siatkê na papierze milimetrowym.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek odbiera bod�ce dotykowe?
Czy ca³a skóra odbiera wszystkie bod�ce, czy czê�ci skóry s¹ wyspecjalizowane?
Od czego zale¿y odbiór bod�ców ciep³a i zimna, ucisku, uk³ucia?
Dlaczego ludzie ró¿ni¹ siê od siebie pod tym wzglêdem?



Klub M³odego Odkrywcy 500186

172. W d�wiêkowym krêgu

Materia³y na grupê:
obracany sto³ek, opaska na oczy
ró¿ne instrumenty muzyczne (jakie mamy: trójk¹t, gitarê, skrzypce, tamburyno,
bêbenek, fujarkê, dzwonki, kastaniety, itp.)

Przebieg:
Jedna osoba siada na obrotowym sto³ku po�rodku sali. Pozosta³e osoby siadaj¹ �po turecku�

w okrêgu wokó³ tej osoby, w odleg³o�ci oko³o 2-3 metrów.
Zawi¹zujemy oczy osobie na sto³ku. Prowadz¹cy wskazuje na migi kolejne osoby, które klaszcz¹

jeden raz. Osoba na sto³ku po kla�niêciu winna obróciæ siê twarz¹ do klaszcz¹cego. Zapisujemy
zgodno�ci i niezgodno�ci w æwiczeniu. Po 12 kla�niêciach nastêpuje zmiana osoby odgaduj¹cej.

Nastêpnie prowadz¹cy rozdaje w tajemnicy ró¿ne instrumenty muzyczne (jakie mamy: trójk¹t,
gitarê, skrzypce, tamburyno, bêbenek, fujarkê, dzwonki, kastaniety, gwizdek, itp.). Ka¿da osoba dostaje
inny instrument, ewentualnie jeden instrument na parê siedz¹c¹ obok siebie. Powtarzamy æwiczenie,
ale tym razem siedz¹cy w krêgu nie klaszcz¹, lecz wydaj¹ pojedynczy, krótki d�wiêk
z instrumentu.

Powtarzamy æwiczenie, ale osoby siedz¹ce na ziemi odsuwaj¹ siê oko³o 5-6 m od sto³ka.

Problem do rozwi¹zania:
Sk¹d pada d�wiêk?
Jakie problemy ma odgaduj¹cy ze zlokalizowaniem �róde³ d�wiêku?
Co u³atwia, a co utrudnia lokalizacjê d�wiêku?
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173. W d�wiêkowym labiryncie

Materia³y na grupê:
opaska na oczy, kolorowy sznur lub ta�ma drogowa
gwizdki o dwóch ró¿nych wysoko�ciach d�wiêków (po dwie sztuki)
kolorowa kreda do tablicy
plac o wymiarach 6 m x 10 m

Przebieg:
Æwiczenie przeprowadzamy na polu o wymiarach 6 m x 10 m, na �wie¿ym powietrzu.
Jednej osobie w grupie zawi¹zujemy oczy.
Na pod³o¿u rysujemy kred¹ (tak, aby osoba z zawi¹zanymi oczami wcze�niej tego nie widzia³a)

labirynt o sta³ej szeroko�ci oko³o 1 m. Powinien siê on wiæ w lewo, w prawo, do ty³u i do przodu. Je¿eli
mamy pod³o¿e gliniaste lub glebowe, mo¿emy labirynt narysowaæ patykiem na ziemi. Je¿eli stoimy
na trawie, mo¿emy labirynt u³o¿yæ z kolorowego sznura lub ta�my drogowej. Pocz¹tek labiryntu
powinien byæ na krótszym boku prostok¹tnego pola, koniec na przeciwleg³ym boku. Na naro¿nikach
prostok¹tnego pola (i tylko tam!) staj¹ pozosta³e osoby z grupy. Na sygna³ dany przez prowadz¹cego
za pomoc¹ klaskania prowadz¹ �niewidz¹cego� przez labirynt. Jedno kla�niêcie oznacza: �tak id��,
dwa kla�niêcia: ��le idziesz�. Je¿eli �niewidz¹cy� stop¹ wkroczy na liniê - za karê ustawiamy go ponownie
na starcie. Liczy siê czas doj�cia od startu do mety. Druga dru¿yna przechodzi tê sam¹ trasê -
pamiêtamy, by osoba przeznaczona do zawi¹zania oczu, nie widzia³a wcze�niej labiryntu.

Nastêpnie rysujemy nowy labirynt (np. innym kolorem kredy). Na starcie staje �niewidz¹cy� jednej
dru¿yny, na mecie �niewidz¹cy� drugiej dru¿yny. W naro¿nikach mety - koledzy z dru¿yny pierwszej,
w naro¿nikach startu - koledzy z dru¿yny drugiej. Osoby stoj¹ce w naro¿nikach otrzymuj¹ gwizdki
o ró¿nej czêstotliwo�ci (wyra�nie ró¿ni¹ce siê tonem). Na sygna³ dany przez prowadz¹cego obaj
�niewidz¹cy� prowadzeni gwizdami swoich kolegów staraj¹ siê doj�æ do przeciwleg³ego koñca labiryntu.
Pozosta³e regu³y - jak w pierwszej czê�ci.

Problem do rozwi¹zania:
Sk¹d pada d�wiêk? Czy brak �cian u³atwia czy utrudnia zadanie?
Jakie problemy ma odgaduj¹cy ze zlokalizowaniem �róde³ d�wiêku?
Co u³atwia, a co utrudnia lokalizacjê d�wiêku?
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174. Budujemy mosty

Materia³y na grupê:
kilka arkuszy brystolu, no¿yczki (kilka par)
zszywacz ze zszywkami, papierowa ta�ma klej¹ca
kilka grubych ksi¹¿ek, d³uga linijka, o³ówek, 1-kilogramowy odwa¿nik
samochodzik-ciê¿arówka (zabawka) oko³o 8-10 cm d³ugo�ci
metalowe nakrêtki o �rednicy 10-20 mm (kilkadziesi¹t)

Przebieg:
Na stole ustawiamy dwa równe stosy ksi¹¿ek (na wysoko�æ oko³o 10 cm nad blat sto³u). Z brystolu

wycinamy pasek o szeroko�ci 7 cm i d³ugo�ci oko³o 1 m (ca³a d³ugo�æ brystolu). Krawêdzie stosów
ksi¹¿ek ustawiamy oko³o 10 cm od siebie, na nie k³adziemy pasek brystolu (nasz �most�). Sprawdzamy,
czy wytrzyma on pod ciê¿arem naszej zabawki-ciê¿arówki. Je¿eli tak, to stopniowo zwiêkszamy
odleg³o�æ miêdzy stosami ksi¹¿ek (czyli wyd³u¿amy most), a¿ do momentu, gdy most nie wytrzymuje
ciê¿aru samochodzika.

Wzd³u¿ brzegu brystolowego paska odmierzamy linijk¹ 1/2 cm po obu stronach i zaginamy brzeg
wzd³u¿ obu stron paska, po pó³ centymetra na ca³ej d³ugo�ci, pod k¹tem 90o. Powstaje jakby p³ytkie
i d³ugie na 1 metr brystolowe korytko (w kszta³cie litery C). Stawiamy tak spreparowan¹ konstrukcjê
zagiêciami na ksi¹¿kach, które ponownie zbli¿amy na 10 cm od siebie. I ponownie sprawdzamy
wytrzyma³o�æ �mostu�, wyd³u¿aj¹c go coraz bardziej od 10 cm do 1 metra.

Wycinamy cztery kolejne paski z brystolu takiej samej szeroko�ci i d³ugo�ci (7 cm x 1 m).
Dwa paski zaginamy w d³ug¹ harmonijkê (sklejamy je ze sob¹ lub spinamy). Zgiêcia wykonujemy
dok³adnie co 2 cm - mo¿na uprzednio je zarysowaæ o³ówkiem lub cyrklem. Na ksi¹¿kach, które stoj¹
w odleg³o�ci 10 cm od siebie, uk³adamy pasek brystolu, na nim harmonijkê z brystolu rozci¹gniêt¹
na 1 m, a na wierzch kolejny pasek brystolu. Sklejamy te elementy ze sob¹ w trzech lub czterech
miejscach ta�m¹ klej¹c¹. Sprawdzamy wytrzyma³o�æ tego mostu. Je¿eli siê oka¿e, ¿e nasz
samochodzik-zabawka przejedzie ca³y metrowy most i nie za³amie go, dok³adamy przy kolejnych
przejazdach na przyczepê po 1 nakrêtce, zwiêkszaj¹c za ka¿dym przejazdem obci¹¿enie. Je¿eli
ciê¿arówka ma za ma³¹ ³adowno�æ, by za³amaæ most, mo¿emy zlepiaæ nakrêtki ze sob¹
i samochodzikiem w piramidê za pomoc¹ ta�my papierowej.

Po tych badaniach ka¿da grupa dostaje za zadanie skonstruowanie takiego mostu z pasków brystolu
o szeroko�ci 7 cm i d³ugo�ci 1 m (ka¿da grupa ma po 10 nowych pasków), aby móg³ po nim przejechaæ
samochód obci¹¿ony 1-kilogramowym odwa¿nikiem.

Problem do rozwi¹zania:
Co zwiêksza, a co zmniejsza wytrzyma³o�æ konstrukcji mostowych?
Jak skonstruowaæ bardzo wytrzyma³y most?
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175. Budujemy galwanometr

Materia³y na grupê:
kompas lub busola
tektura z opakowañ
papierowa ta�ma klej¹ca, no¿yczki
bateria 1,5 V (np. R20)
rolka aluminiowej folii spo¿ywczej

Przebieg:
Z tektury wycinamy i sklejamy ta�m¹ papierow¹ pude³ko, w którym mie�ci siê nasza busola

lub kompas. Pude³ko powinno byæ 3 mm wy¿sze od busoli i nie powinno mieæ wieczka. Wk³adamy
kompas do pude³eczka.

Wycinamy z folii pas 40 cm x 120 cm. Zaginamy foliê w taki sposób, by powsta³ aluminiowy
p³askowniczek o d³ugo�ci 120 cm i szeroko�ci ok. 1 cm. Owijamy foliowym paskiem pude³eczko
z busol¹, pozostawiaj¹c lu�ne koñcówki d³ugie na oko³o 20 cm. Pod³¹czamy koñcówki folii do biegunów
baterii i obserwujemy zachowanie siê kompasu.

Powtarzamy do�wiadczenie ustawiaj¹c kompas (przed pod³¹czeniem do baterii) w ró¿nych
kierunkach oraz zmieniaj¹c bieguny baterii przy koñcówkach aluminiowego paska.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ig³a busoli/kompasu zmienia swój kierunek?
Jaki kierunek wskazuje ig³a busoli po pod³¹czeniu pasków aluminiowych do baterii?
O czym �wiadczy takie zachowanie siê busoli? Jakie zjawiska obserwujemy?
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176. Prywatny kompas

Materia³y na grupê:
kompas
nitka, no¿yczki
3 spinacze biurowe
we³niany szalik, magnes sztabkowy
kolorowy marker do folii
trzy d³ugie wyka³aczki
papierowa ta�ma lakiernicza

Przebieg:
Na przeciwleg³ych krañcach sto³u do blatu przymocowujemy ta�m¹ papierow¹ trzy d³ugie wyka³aczki

w taki sposób, by co najmniej 10 cm wystawa³y za krawêd� sto³u. Do wystaj¹cego koñca ka¿dej
wyka³aczki przywi¹zujemy nitkê (oko³o 20 cm), a do nitki po jednym spinaczu biurowym
(w po³owie spinacza); spinacz powinien swobodnie wisieæ poziomo. Po³owê ka¿dego spinacza
zamalowujemy kolorowym markerem do folii, druga pozostaje niezamalowana.

Na �rodku sto³u ustawiamy kompas, który bêdzie pe³ni³ rolê kontroln¹.
Pocieramy jeden ze spinaczy o we³niany szalik (kilkana�cie razy) i pozwalamy mu swobodnie

zwisn¹æ. Porównujemy kierunek i zwrot spinacza z ig³¹ kompasu.
Do drugiego spinacza przystawiamy na moment magnes sztabkowy jednym koñcem (np.

pó³nocnym) i pozwalamy mu zwisn¹æ. Porównujemy kierunek i zwrot spinacza z ig³¹ kompasu.
Do trzeciego spinacza przystawiamy na moment magnes sztabkowy drugim koñcem (np.

po³udniowym) i pozwalamy mu zwisn¹æ. Porównujemy kierunek i zwrot spinacza z ig³¹ kompasu.
Delikatnie obracamy ca³ym sto³em i obserwujemy zachowanie siê spinaczy i kompasu.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego spinacze zmieniaj¹ swój kierunek?
Jaki kierunek wskazuj¹ spinacze? Czy wszystkie maj¹ ten sam zwrot?
O czym �wiadczy takie zachowanie siê spinaczy? Jakie zjawiska obserwujemy?
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177. Elektro-d�wig

Materia³y na grupê:
pude³ko spinaczy biurowych
przewód izolowany (ok. 1,5 m), szczypce
p³aska bateria 4,5 V (nowa)
d³ugi ¿elazny gwó�d� (12-15 cm)
hak w suficie, dratwa
papierowa ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Na gwo�dziu nawijamy izolowany przewód w taki sposób, by tworzy³ on rodzaj �sprê¿ynki� wokó³

gwo�dzia. Pamiêtajmy o pozostawieniu po ok. 25 cm wolnego przewodu, które to koñce pod³¹czamy
do p³askiej baterii 4,5 V.

Wysypujemy pude³ko spinaczy na stó³ i zbli¿amy do nich zmontowany przez nas obwód. Podnosimy
nasz uk³ad ze spinaczami oko³o 10 cm nad blat sto³u i od³¹czamy przewody od baterii.

Uwaga! Je¿eli gwó�d� nagrzeje siê zbyt mocno, równie¿ od³¹czamy przewody od zasilania.
Przez ucho haka w suficie przeci¹gamy dratwê. Przywi¹zujemy do niej sklejony ta�m¹ papierow¹

uk³ad: bateriê, przewód izolowany, gwó�d�. Na pod³odze usypujemy kopczyk ze spinaczy. Pod³¹czamy
przewód do baterii i opuszczamy �d�wig� do kupki spinaczy. Staramy siê podnie�æ jak najwiêksz¹
ilo�æ spinaczy jak najwy¿ej (mo¿e pod sufit?).

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego urz¹dzenie przyci¹ga spinacze?
Od czego zale¿y ilo�æ przyci¹ganych spinaczy?
Dlaczego gwó�d� siê rozgrzewa?
Jakie zjawiska obserwujemy?
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178. Solny nurek

Materia³y na grupê:
du¿y prze�roczysty s³ój (min. 2-litrowy)
ma³a buteleczka ze szczelnym korkiem (np. po lekarstwach, aromacie do ciast)
sól kuchenna, szklanka
du¿a ³y¿ka do mieszania
pisak do folii

Przebieg:
Nape³niamy s³ój wod¹ do 3/4. Wk³adamy do niego zamkniêt¹, ma³¹ buteleczkê po lekarstwach,

aromacie do ciast, itp. Buteleczka powinna swobodnie p³ywaæ po powierzchni wody w s³oju.
Po sprawdzeniu, ¿e buteleczka p³ywa - wyjmujemy j¹ ze s³oja i nalewamy odrobinê wody. Ponownie
umieszczamy butelkê w s³oju z wod¹. Je¿eli nadal nie tonie - dolewamy wiêcej wody, je¿eli szybko
opada na dno - wyjmujemy i odlewamy nieco wody. Pragniemy spowodowaæ, by w buteleczce by³o
tyle wody, aby tonê³a ona bardzo wolno, niejako �w zwolnionym tempie�. Zaznaczamy pisakiem na
s³oju po³o¿enie buteleczki.

Dodajemy do s³oja pó³ szklanki soli i mieszamy ³y¿k¹ (uwaga na buteleczkê). Obserwujemy, co siê
dzieje z buteleczk¹ i zaznaczamy pisakiem na s³oju jej po³o¿enie. Dodajemy do s³oja kolejne pó³
szklanki soli i mieszamy ³y¿k¹ (uwaga na buteleczkê). Obserwujemy, co siê dzieje z buteleczk¹
i zaznaczamy pisakiem na s³oju jej po³o¿enie. Dodajemy do s³oja kolejne pó³ szklanki soli i mieszamy
³y¿k¹ (uwaga na buteleczkê). Obserwujemy, co siê dzieje z buteleczk¹ i zaznaczamy pisakiem na
s³oju jej po³o¿enie. Dodajemy do s³oja kolejne pó³ szklanki soli i mieszamy ³y¿k¹ (uwaga na buteleczkê).
Obserwujemy, co siê dzieje z buteleczk¹ i zaznaczamy pisakiem na s³oju jej po³o¿enie. Itd...

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jak zachowuje siê �nurek� po wsypaniu ka¿dej porcji soli do s³oja?
Ile soli wsypali�my, gdy �nurek� wyp³yn¹³ na powierzchniê?



Klub M³odego Odkrywcy 500 193

179. Stateczek

Materia³y na grupê:
4 pude³ka po zapa³kach
kilkadziesi¹t nakrêtek (�rednica 8-10 mm)
folia aluminiowa, no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca
wiadro z wod¹

Przebieg:
Z pude³ek od zapa³ek wyjmujemy �szufladki�. Do obu wk³adamy po 5 nakrêtek. Jedn¹ szufladkê

delikatnie k³adziemy na powierzchni wody w wiadrze, drug¹ gniemy w kulê w taki sposób, by nakrêtki
nie wypad³y z pomiêtego kartonika i równie¿ k³adziemy delikatnie na wodzie.

Z folii aluminiowej wycinamy prostok¹ty o wymiarach 20 x 30 cm. Zaginaj¹c foliê, wykonujemy
z niej dwie szufladki takich samych rozmiarów, jak te od zapa³ek. Do obu wk³adamy po 5 nakrêtek.
Jedn¹ szufladkê delikatnie k³adziemy na powierzchni wody w wiadrze, drug¹ gniemy w kulê w taki
sposób, by nakrêtki nie wypad³y z pomiêtego aluminium i równie¿ k³adziemy delikatnie na wodzie.

Do p³ywaj¹cych szufladek (tekturowej i aluminiowej) dok³adamy po jednej nakrêtce i kolejno po
jeszcze jednej, do chwili a¿ �stateczek� nie zatonie. Je¿eli nakrêtek bêdzie zbyt du¿o, by je szufladka
pomie�ci³a, sklejamy je ta�m¹ klej¹c¹ i ustawiamy w piramidê na �stateczku�.
Zapisujemy, ile nakrêtek unios³y nasze �stateczki�.

Dwie kolejne szufladki z pude³ka od zapa³ek sklejamy ze sob¹ ta�m¹
klej¹c¹ d³u¿szymi bokami. Delikatnie ustawiamy na wodzie
i dok³adamy nakrêtek do zatoniêcia. Czy zmie�ci³o siê ich dwa
razy wiêcej? Podobnie z folii aluminiowej o wymiarach 40 x 60
cm wykonujemy szufladkê o powierzchni �dna� dwa razy
wiêkszej ni¿ poprzednio. I w tym wypadku sprawdzamy
jej wytrzyma³o�æ na zatopienie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jak zachowuje siê �stateczek� po wsypywaniu do niego coraz wiêkszego obci¹¿enia?
Jaka jest zale¿no�æ miêdzy kszta³tem, wielko�ci¹ a wyporno�ci¹ �stateczków�?
W jaki sposób materia³, z którego wykonano �stateczek�, wp³ywa na jego no�no�æ?
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180. Dok³adna waga

Materia³y na grupê:
dwa kawa³ki drutu stalowego po 44 cm ka¿dy
szczypce, kombinerki, no¿yczki, ostry nó¿ introligatorski lub ¿yletka
d³uga s³omka do napojów (nie zginana)
d³uga szpilka lub cienka, d³uga ig³a
blok techniczny, dziurkacz, przybory kre�larskie
zdjêcie legitymacyjne ka¿dego uczestnika

Przebieg:
Dwa kawa³ki stalowego drutu wyginamy w po³owie dok³adnie pod k¹tem

prostym. Pó³ centymetra od miejsca zgiêcia drutu obie czê�ci odginamy
o kolejne 90o.

Przy zakoñczeniu 4 cm druta odginamy w przeciwstawne strony.
Powsta³y dwa �kozio³ki�, które stabilnie mo¿emy postawiæ na stole (patrz
rysunek obok).

S³omkê do napojów przebijamy dok³adnie w po³owie szpilk¹ lub ig³¹
i k³adziemy j¹ na kozio³kach w taki sposób, by s³omka stanowi³a ramiona wagi, a szpilka jej o�.
Poziomo nacinamy no¿ykiem lub ¿yletk¹ koñcówki s³omki i wsuwamy w nie prostok¹ciki z kartki
z bloku technicznego (to szalki wagi), o wymiarach 6 x 6 cm. Staramy siê tak wsun¹æ kartoniki,
by waga by³a w idealnej równowadze.

Na jedn¹ z szalek naszej wagi k³adziemy zdjêcie legitymacyjne jednej osoby z grupy. Dziurkaczem
wykonujemy z bloku technicznego kr¹¿ki - bêd¹ to nasze �miniodwa¿niki�. K³ad¹c kr¹¿ki na przeciwleg³¹
szalkê, staramy siê zrównowa¿yæ wagê (pamiêtamy o liczeniu kr¹¿ków). Powtarzamy æwiczenie
ze zdjêciami innych osób w grupie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jak zachowuje siê waga? Dlaczego trudno jest uzyskaæ stan równowagi?
Dlaczego jedna z szalek przewa¿a, gdy na niej co� po³o¿ymy?
Czy wszystkie zdjêcia wa¿¹ tyle samo? Dlaczego?
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181. Ile wa¿y powietrze?

Materia³y na grupê:
d³uga linijka lub listewka (min. 30 cm)
dratwa, no¿yczki
trzy balony takiej samej wielko�ci
flamaster, o³ówek, plastelina

Przebieg:
Plastelin¹ przymocowujemy o³ówek do blatu sto³u w taki sposób, by wiêksza jego czê�æ wystawa³a

poza krawêd� sto³u. Do o³ówka przywi¹zujemy linijkê. Dratwa na linijce powinna znajdowaæ siê
w po³owie skali - wtedy linijka bêdzie tworzyæ �wagê� w stanie równowagi. Ucinamy trzy kawa³ki
dratwy po 20 cm ka¿dy. Dwa puste balony obwi¹zujemy dratw¹ na ustnikach (robimy pêtlê) i wieszamy
na linijce. Przesuwaj¹c dratwê z balonami, staramy siê stworzyæ stan równowagi.

Trzeci balon nadmuchujemy (do �rednicy 20-30 cm), a ustnik równie¿ zawi¹zujemy dratw¹ (takiej
samej d³ugo�ci), co uniemo¿liwi ucieczkê powietrza z balonu. Podtrzymuj¹c wagê, by balony
nie spad³y, zdejmujemy z jednej szalki pusty balon i dok³adnie na tym samym miejscu (warto je
zaznaczyæ flamastrem na linijce) wieszamy nadmuchany balon. Puszczamy linijkê i obserwujemy,
co siê dzieje z wag¹.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego pe³ny balon przewa¿a pusty?
Dlaczego nie czujemy ciê¿aru powietrza na sobie?
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182. Rozpylacz

Materia³y na grupê:
kubek jednorazowy z pokrywk¹
dwie s³omki do napojów
gumowy wê¿yk o �rednicy nieco wiêkszej od s³omki do napojów (70-80 cm)
gumowa gruszka laboratoryjna (albo do lewatywy)
papierowa ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Do kubeczka wlewamy wodê do pe³na. Zamykamy wieczko. Przez otwór w wieczku wprowadzamy

a¿ do dna rurkê do napojów. Ucinamy no¿yczkami rurkê oko³o 1 cm nad wieczkiem. Stawiamy kubeczek
z wod¹ i rurk¹ na stole. Przystawiamy drug¹ rurkê do obciêtego koñca rurki w kubeczku pod k¹tem
90o i dmuchamy z wyczuciem.

£¹czymy ze sob¹ obie rurki ta�m¹ papierow¹ w taki sposób, aby ta�ma tworzy³a rodzaj zawiasu
miêdzy rurkami. Do zewnêtrznej rurki do³¹czamy wê¿yk i uszczelniamy po³¹czenie ta�m¹. Na koñcu
wê¿yka do³¹czamy gruszkê. �ciskaj¹c gruszkê, obserwujemy zachowanie siê wody w kubeczku oraz
na wylotach rurek.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego przez rurkê wytryskuje rozpylona woda?
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183. Upssss....

Materia³y na grupê:
gruba, sztywna tektura (np. z opakowania)
o³ówek, no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca
kilka ksi¹¿ek, samochodzik-zabawka, etui po filmie (fiolka po lekarstwach)
krzes³o na kó³kach, klej polimerowy, blok techniczny
cztery kó³ka, prêty, które mog¹ pos³u¿yæ za osie do kó³
pi³ka tenisowa, dratwa lub sznurek, metalowy kubek

Przebieg:
Na stole ustawiamy ksi¹¿ki w stos i opieramy na nich pochylniê z kawa³ka p³askiej i sztywnej

tektury (10 cm x 30 cm) . Kilka centymetrów przed tektur¹ na stole k³adziemy równolegle do brzegu
tektury o³ówek, przytwierdzaj¹c go kawa³kami papierowej ta�my klej¹cej, by siê nie przemieszcza³
(bêdzie przeszkod¹). U góry pochylni ustawiamy samochodzik-zabawkê i pozwalamy mu zjechaæ.
Przygl¹damy siê zjazdowi samochodzika i temu, jak siê zachowuje po dojechaniu do przeszkody-
-o³ówka.

Ustawiamy na brzegu krzes³a na kó³kach wysoki stos ksi¹¿ek (po stronie przeciwnej ni¿ oparcie).
Chwytamy krzes³o na kó³kach za oparcie i gwa³townie poci¹gamy za oparcie do siebie. Obserwujemy,
co siê dzieje ze stosem ksi¹¿ek.

Robimy wózek o p³askim dnie z du¿ej tekturowej przykrywki od pud³a, czterech tekturowych trójk¹tów
o bokach ok. 10 cm, czterech kó³ek i dwóch prêtów-osi. Do d³u¿szych boków tekturowego pude³ka
(przykrywki) przyklejamy klejem polimerowym trójk¹tne tekturki, aby wystawa³y poni¿ej dna co najmniej
o 5 cm. Przebijamy trójk¹ty, przeciskamy przez nie osie i nak³adamy na nie ko³a. Krêcimy osiami, by
�wyrobiæ� otwory, aby osie swobodnie siê krêci³y. Przymocowujemy dratwê lub sznurek
�z przodu� pojazdu. Na stoj¹cy wózek, tu¿ przy miejscu przywi¹zania dratwy k³adziemy pi³kê tenisow¹,
chwytamy za sznurek i gwa³townie poci¹gamy wózek, obserwuj¹c, co siê dzieje z pi³k¹.

Na metalowym kubku (stoi otworem do góry) k³adziemy kawa³ek brystolu o wymiarach 10x10cm.
Na brystolu ustawiamy pionowo plastikowe pude³eczko po filmie fotograficznym albo plastikow¹ fiolkê
po lekarstwach (dok³adnie nad kubkiem). Skupiamy siê i jednym �pstrykniêciem� wystrzeliwujemy
brystolowy prostok¹cik z kubka, obserwuj¹c, co siê dzieje z opakowaniem po filmie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego przedmioty zachowuj¹ siê �inaczej� ni¿ s¹dzili�my?
Jakie si³y powoduj¹ takie, a nie inne ruchy tych przedmiotów?
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184. Uciekaj¹ca deskorolka

Materia³y na grupê:
deskorolka, kreda do tablicy
hak w suficie lub framudze drzwi
linka, wiaderko, kilka cegie³

Przebieg:
Do�wiadczenie przeprowadzamy w d³ugim pomieszczeniu o równej pod³odze (korytarz?).
Do haka w suficie przywi¹zujemy sznurem wiaderko, które gdy swobodnie zwisa, powinno mieæ

dno oko³o 5 cm nad ziemi¹. Obok swobodnie zwisaj¹cego wiaderka przystawiamy deskorolkê,
zwrócon¹ przodem w kierunku najd³u¿szej czê�ci korytarza. Odchylamy wiaderko na napiêtym sznurku
na wysoko�æ naszego biodra w kierunku przeciwnym ni¿ stoi deskorolka i swobodnie je puszczamy.
Gdy uderzy w deskorolkê, obserwujemy skutek. Zaznaczamy kred¹, dok¹d dojecha³a deskorolka.

Powtarzamy æwiczenie, wk³adaj¹c do wiadra jedn¹ ceg³ê, potem dwie ceg³y, itd. a¿ do zape³nienia
wiaderka. Za ka¿dym razem zaznaczamy kred¹, dok¹d dojecha³a deskorolka.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego deskorolka jedzie? Jakie si³y na ni¹ dzia³aj¹?
Jaka jest zale¿no�æ d³ugo�ci jazdy deskorolki od ciê¿aru wiadra? Dlaczego taka?
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185. Budujemy piramidy

Materia³y na grupê:
kilkana�cie okr¹g³ych o³ówków (pe³nej d³ugo�ci)
trzy ceg³y, ta�ma miernicza
sznurek, guma modelarska lub bieli�niana
foliowy obrus

Przebieg:
K³adziemy foliowy obrus na stole, a na nim ceg³ê, najszersz¹ stron¹ na blacie. Obwi¹zujemy ceg³ê

z czterech boków niele¿¹cych na stole. Do sznurka przywi¹zujemy oko³o 50 cm gumy modelarskiej
lub bieli�nianej. Ci¹gniemy za gumê, staraj¹c siê przesun¹æ ceg³ê. Druga osoba mierzy d³ugo�æ
gumy, przy poruszaj¹cej siê cegle. Chowamy ceg³ê na pocz¹tek �trasy�, k³adziemy na ni¹ drug¹
ceg³ê i powtarzamy do�wiadczenie. Potem ponawiamy próbê z trzema ceg³ami.

Ponownie k³adziemy pojedyncz¹ ceg³ê na pocz¹tku trasy i umieszczamy pod ni¹ kilka okr¹g³ych
o³ówków (prostopadle do kierunku ruchu). O³ówki uk³adamy równie¿ na trasie przemieszczania siê
ceg³y. Poci¹gamy za gumê. W miarê potrzeby jedna osoba przek³ada o³ówki zza ceg³y przed ni¹.
Mierzymy d³ugo�æ gumy przy poruszaj¹cej siê cegle. Powtarzamy do�wiadczenie u¿ywaj¹c dwóch
cegie³ u³o¿onych jedna na drugiej i trzech cegie³.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy? Co to jest tarcie toczne, a co posuwiste?
Jaka jest zale¿no�æ wyd³u¿ania siê gumy od ilo�ci cegie³ i o³ówków pod ceg³¹?
Dlaczego sama ceg³a porusza siê z trudem, a na o³ówkach tak ³atwo?
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186. Helikopter

Materia³y na osobê:
kartka sztywnego papieru
no¿yczki, linijka, o³ówek
kilkana�cie spinaczy biurowych

Przebieg:
Kartkê ze sztywnego papieru sk³adamy na pó³ wzd³u¿ d³u¿szego boku i rozcinamy na dwie czê�ci.

Jedn¹ z dwóch czê�ci sk³adamy na pó³ wzd³u¿ d³u¿szego boku i wycinamy w niej dwa trójk¹ty, tak jak
na rysunku poni¿ej. £¹czymy przerywan¹ lini¹ wierzcho³ki trójk¹ta ze sob¹ i krawêdziami papieru
(rysunek).

Rozk³adamy papier i nacinamy wzd³u¿ zgiêcia do przerywanej linii (rysunek). Czê�ci A i B zaginamy
do �rodka i spinamy spinaczem biurowym, by siê nie rozchyla³y (to nasze obci¹¿enie). Czê�ci C i D
odginamy i skrêcamy w przeciwne strony (jedn¹ do siebie, drug¹ od siebie).

Podnosimy helikopter jak najwy¿ej i puszczamy go swobodnie. Analizujemy jego lot. Dok³adamy
jeden spinacz biurowy do poprzedniego i znowu puszczamy. Obserwujemy prêdko�æ obracania siê
helikoptera w miarê dok³adania kolejnych spinaczy jako obci¹¿enia.

Podnosimy helikopter z obci¹¿eniem 3 spinaczy i puszczamy w dó³. Obserwujemy, w któr¹ stronê
wiruje. Nastêpnie �przekrêcamy� �migie³ka w odwrotn¹ stronê ni¿ by³y wygiête (�od siebie� zamieniamy
na �do siebie�, itd.) i ponownie puszczamy helikopter, obserwuj¹c, w któr¹ stronê wiruje.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jaki wp³yw na prêdko�æ wirowania helikopterka ma jego obci¹¿enie?
Jaka jest zale¿no�æ kierunku wirowania od sposobu wygiêcia �migie³ helikopterka?
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187. Statek na Mississipi

Materia³y na grupê:
kilka arkuszy grubej tektury (po opakowaniach)
gumki apteczne, guma modelarska lub bieli�niana
no¿yczki, przybory kre�larskie
kolorowy papier, klej polimerowy
du¿a, g³êboka kuweta lub miska

Przebieg:
Z grubej tektury wycinamy kszta³t, jak na rysunku obok.
W tylnej czê�ci wzd³u¿ przerywanej linii naci¹gamy

gumkê aptekarsk¹ lub inn¹ w taki sposób, by tektura by³a
miêdzy gumkami. Miêdzy gumki wk³adamy prostok¹t
tektury.

Skrêcamy gumki, pokrêcaj¹c prostok¹tem �do siebie�.
K³adziemy nasz model na wodzie w kuwecie, trzymaj¹c

gumki i uwiêziony w nich prostok¹t tektury, by siê nie rozkrê-
ci³y za szybko. Puszczamy prostok¹cik i obserwujemy ruch
�stateczka� po wodzie. Powtarzamy do�wiadczenie,
nakrêcaj¹c gumê w przeciwn¹ stronê.

Ka¿da grupa ma za zadanie z pomoc¹ tektury, no¿yczek,
kleju polimerowego i gumy zbudowaæ wiêkszy model statku (ok. 15 cm d³ugo�ci), który by³by poruszany
na podobnej zasadzie jak poprzedni model. Powinien on te¿ wygl¹daæ jak �prawdziwy� statek sprzed
stu lat, dlatego warto okleiæ go papierem kolorowym i zadbaæ o ciekawy kszta³t. Pamiêtajmy
o doczepieniu do modelu d³ugiej dratwy, która pozwoli nam go odzyskaæ, gdyby pop³yn¹³ zbyt daleko.

Organizujemy zawody na najdalej p³yn¹cy stateczek na pobliskim stawie lub w basenie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jaki wp³yw na prêdko�æ wirowania ³opatek ma naci¹gniêcie gumy?
Jak wyd³u¿yæ czas i odleg³o�æ p³yniêcia statku?
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188. Kto szybciej i dalej?

Materia³y na grupê:
³aweczka (ok. 40 cm wysoko�ci)
trzy szerokie deski jednakowej wielko�ci
dwa zakrêcane s³oiki (min. 0,75 l), woda

Przebieg:
Z ³aweczki i trzech desek ustawiamy trzy równoleg³e do siebie pochylnie. Do jednego ze s³oików

nalewamy ok. 1/3 objêto�ci wody, do drugiego ok. 2/3 objêto�ci wody i mocno je zakrêcamy.
Trzeci s³oik pozostaje bez wody, ale te¿ jest zakrêcony.
Trzy osoby przytrzymuj¹ trzy s³oiki na górze pochylni i jednocze�nie wypuszczaj¹. Obserwujemy

ruch s³oików. Powtarzamy do�wiadczenie kilka razy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Jaki wp³yw ma woda na prêdko�æ i odleg³o�æ, na jak¹ przemieszcz¹ siê s³oiki?
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189. Têcza

Materia³y na grupê:
miska z wod¹, bezbarwny lakier do paznokci
szklanka z wod¹, latarka (najlepiej halogenowa)
arkusz bia³ego papieru
arkusz czarnego papieru, no¿yczki, ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Do�wiadczenia wykonujemy w zaciemnionym pomieszczeniu.
Do miski z wod¹ wkraplamy na powierzchniê kilka kropel bezbarwnego lakieru do paznokci.

O�wietlamy latark¹ miskê pod k¹tem i obserwujemy (równie¿ pod k¹tem) powierzchniê wody.
Z czarnego kartonu wycinamy kr¹¿ek, którym bêdziemy mogli ca³kowicie zaciemniæ latarkê.

W �rodku kr¹¿ka wycinamy w¹sk¹ szczelinê, która powinna siê zmie�ciæ na szkie³ku latarki. Instalujemy
za pomoc¹ ta�my klej¹cej czarny kr¹¿ek ze szczelin¹ na latarce i sprawdzamy, czy �wiat³o �wieci
przez szczelinê. Na krawêdzi sto³u lub krzes³a stawiamy szklankê pe³n¹ wody. O�wietlamy powierzchniê
wody przez szczelinê. Druga osoba za pomoc¹ arkusza bia³ego papieru poszukuje refleksów
�wietlnych.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego na powierzchni wody z bezbarwnym lakierem pojawiaj¹ siê ró¿ne kolory?
Dlaczego na bia³ej kartce pojawia siê têcza?
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190. Trudne pisanie

Materia³y na grupê:
kartka papieru
lusterko (�redniej wielko�ci)
o³ówek lub pisak
kilka ksi¹¿ek

Przebieg:
Na stole przed sob¹ k³adziemy kilka ksi¹¿ek. Opieramy o nie lusterko nieomal prostopadle

do blatu sto³u. Tu¿ przed lustrem k³adziemy na stole kartkê papieru. Patrz¹c wy³¹cznie do lustra
próbujemy napisaæ jaki� tekst (np. swój adres) w taki sposób, by by³ prawid³owo widoczny w lusterku.
Nie podgl¹damy pisma na papierze. Je¿eli nie mo¿emy siê skupiæ, warto miêdzy twarz¹ a lusterkiem
postawiæ ksi¹¿kê, która przys³oni nam kartkê papieru, ale pozwoli widzieæ jej dobicie w lusterku.

Po napisaniu przygl¹damy siê znakom na kartce.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego tak trudno nam siê pisze w ten sposób?
Jaki kszta³t maj¹ litery na kartce?
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191. Zimno-ciep³o

Materia³y na grupê:
prostok¹ty mniej wiêcej jednakowej wielko�ci: z folii aluminiowej, wyk³adziny
dywanowej, styropianu, cienkiej blachy miedzianej, p³ytki ceramicznej,
papieru, folii pcv, filcu, plastiku, bawe³nianego materia³u;
termometr pokojowy, termometr gruntowy

Przebieg:
Do�wiadczenie przeprowadzamy na kamiennej lub betonowej posadzce.
Mierzymy temperaturê w pomieszczeniu.
Ustawiamy na posadzce obok siebie prostok¹ty o podobnych wymiarach z ró¿nych materia³ów:

z folii aluminiowej, wyk³adziny dywanowej, styropianu, cienkiej blachy miedzianej, p³ytki ceramicznej,
papieru, folii pcv, filcu, plastiku, bawe³nianego materia³u.

Kolejno zdejmujemy obuwie i skarpety z dwóch nóg i stajemy w taki sposób, by ka¿da noga sta³a
na innym prostok¹cie - przechodzimy z prostok¹ta na prostok¹t, zastanawiaj¹c siê, gdzie czujemy
najwiêksze zimno, a gdzie najmniejsze. W ciszy ka¿dy uczestnik zapisuje �ranking odczucia zimna�.
Po zakoñczeniu æwiczenia porównujemy rankingi.

Kolejno przystawiamy termometr gruntowy do prostok¹tów z ró¿nego materia³u i po ustabilizowaniu
siê temperatury odczytujemy j¹. Czy co� nas zadziwi?

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego odczuwamy inaczej zimno na ró¿nych materia³ach?
Jak materia³y przekazuj¹ temperaturê?
Jak¹ temperaturê pokazuje termometr gruntowy po przy³o¿eniu go do prostok¹tów?
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192. Kauczukowa pi³eczka

Materia³y na grupê:
trzy kauczukowe pi³eczki (pe³ne)
ta�ma miernicza, listwa d³ugo�ci ok. 2,5 m, termometr laboratoryjny
swobodny i bezpieczny dostêp do szafy
dostêp do zamra¿alnika, elektryczny czajnik, dostêp do wody
2 du¿e metalowe kubki, ³y¿ka sto³owa, czarny marker

Przebieg:
Na listwie markerem odznaczamy miarkê co 10 cm. Stawiamy listwê pionowo w pobli¿u szafy,

która we�mie udzia³ w eksperymencie.
Do zamra¿alnika ustawionego na najni¿sz¹ temperaturê wk³adamy na 1 godzinê jedn¹ z pi³eczek

kauczukowych. Drug¹ pi³eczkê w tym czasie trzymamy na stole w pomieszczeniu, w którym bêdziemy
wykonywali do�wiadczenie. Zagotowujemy wodê w czajniku i przelewamy do metalowego kubka,
umieszczaj¹c w nim trzeci¹ kauczukow¹ pi³eczkê na 3 minuty przed rozpoczêciem eksperymentu.
Tym sposobem w do�wiadczeniu u¿yjemy pi³eczek o temperaturze poni¿ej zera, pokojowej i bliskiej
temperaturze wrzenia wody.

Na szafie k³adziemy pi³eczkê kauczukow¹, która ma temperaturê pokojow¹ i popychamy j¹,
by swobodnie spad³a. Obserwujemy wysoko�æ odbicia, tor lotu oraz ilo�æ odbiæ. Powtarzamy
do�wiadczenie. Nastêpnie na szafie k³adziemy pi³eczkê kauczukow¹, która ma temperaturê poni¿ej
zera i popychamy j¹, by swobodnie spad³a. Obserwujemy wysoko�æ odbicia, tor lotu oraz ilo�æ odbiæ.
Powtarzamy do�wiadczenie. Na koniec na szafie k³adziemy pi³eczkê kauczukow¹, która jest najbardziej
gor¹ca (u¿yj ³y¿ki do jej przenoszenia) i popychamy j¹, by swobodnie spad³a. Obserwujemy wysoko�æ
odbicia, tor lotu oraz ilo�æ odbiæ. Powtarzamy do�wiadczenie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Od czego zale¿y �skoczno�æ� pi³eczki kauczukowej?
Dlaczego pi³eczki odbijaj¹ siê w inny sposób?
Jaka jest zale¿no�æ miêdzy temperatur¹ pi³eczki a jej zdolno�ciami do odbijania siê?
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193. Napiêta jak struna

Materia³y na grupê:
d³ugi stó³ (mog¹ byæ dwa) - co najmniej 1,4 m
dwa o³ówki, mocna dratwa, no¿yczki
dwa jednakowe wiadra (po 10 litrów)
litrowa miarka na wodê
ewentualnie: magnetofon (z nagrywaniem z pauz¹), ta�ma magnetofonowa

Przebieg:
Ucinamy kawa³ek dratwy d³u¿szy o 80 cm od najd³u¿szego boku sto³u. Do obu koñców dratwy

solidnie przywi¹zujemy po jednym pustym wiadrze. K³adziemy dratwê na �rodku sto³u równolegle
do najd³u¿szego boku, wiadra zwisaj¹ swobodnie poza brzegami sto³u (nie mog¹ dotykaæ pod³ogi).
Je¿eli odleg³o�æ miêdzy dnem wiadra a pod³og¹ jest mniejsza ni¿ 5 cm - skracamy dratwê. W pobli¿u
obu krawêdzi sto³u pod dratwê na stó³ wciskamy po jednym o³ówku. Powsta³ �instrument
jednostrunowy�.

Delikatnie szarpiemy dratwê, zapamiêtuj¹c d�wiêk, jaki z siebie wydaje.
Do obu wiader nalewamy po jednym litrze wody i ponownie szarpiemy dratwê. Do obu wiader

dolewamy ponownie po jednym litrze wody i szarpiemy dratwê. Dolewamy kolejne porcje wody,
a¿ w wiadrach bêdzie jej po 8 litrów.

Je¿eli mamy dostêp do magnetofonu, który nagrywa z pauz¹, kolejne d�wiêki mo¿emy nagraæ
jeden za drugim. Odtwarzamy nagran¹ ta�mê, zwracaj¹c uwagê na zmianê wysoko�ci d�wiêku.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Od czego zale¿y wysoko�æ d�wiêku wydawanego przez dratwê?
Czy dolewanie jednakowej ilo�ci wody powoduje zmianê wysoko�ci d�wiêku o sta³¹ warto�æ?
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194. Patefon

Materia³y na grupê:
gramofon na p³yty winylowe
p³yta winylowa 33 obroty/min (po do�wiadczeniu do wyrzucenia)
arkusz brystolu, arkusz woskowanego papieru pakowego, arkusz bibu³y filtracyjnej
no¿yczki, papierowa ta�ma klej¹ca, kombinerki
kilka stalowych szpilek, kilka metrów miedzianego drutu o �rednicy 1 mm
stojak laboratoryjny (lub wolnostoj¹cy wieszak na ubrania)

Przebieg:
Z arkusza brystolu wycinamy kwadraty o bokach: 15 x 15 cm oraz 40 x 40 cm. Podobne kwadraty

wytnij z arkusza bibu³y filtracyjnej oraz woskowanego papieru pakowego. Zwiñ kwadraty w sto¿ki,
sklejaj¹c je ta�m¹ papierow¹. Powinny one byæ podobne w kszta³cie, w dwóch rozmiarach. W koniec
ka¿dego z sze�ciu sto¿ków wbijamy szpilkê.

Pod³¹czamy gramofon do sieci, ale bez g³o�ników. K³adziemy na talerzu p³ytê winylow¹. Kolejno
przystawiamy sto¿ki z ró¿nych materia³ów, ma³e i wiêksze, obserwuj¹c, z jakiego typu sto¿ka d�wiêk
wydostaje siê najg³o�niejszy i najczystszy.

Wybieramy najlepszy sto¿ek i przy pomocy stojaka laboratoryjnego (lub wieszaka) i drutu
unieruchamiamy go nad gramofonem w takiej pozycji, by nag³a�nia³ d�wiêki z p³yty.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Od czego zale¿y g³o�no�æ i czysto�æ odtwarzanego d�wiêku?
Dlaczego s³yszymy d�wiêki w papierowym sto¿ku? Co je wydaje?
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195. Orzechy gór¹

Materia³y na grupê:
zakrêcany s³oik (min. 0,75 l)
kilka orzechów w³oskich
kilka kasztanów
1/4 kg ry¿u, woda
szklanka, pisak do folii

Przebieg:
Na dnie s³oika k³adziemy dwa orzechy w³oskie �redniej wielko�ci. Dosypujemy do 1/3 wysoko�ci

s³oika suchego ry¿u. Zakrêcamy s³oik. Energicznie potrz¹samy ca³o�ci¹ ok. stu razy, przez ca³y czas
utrzymuj¹c s³oik w pozycji pionowej.

Powtarzamy do�wiadczenie z u¿yciem dwóch kasztanów.
Do s³oika wlewamy szklankê wody. Pisakiem zaznaczamy jej poziom na s³oiku. Wrzucamy

do wody 8 orzechów w³oskich i ponownie zaznaczamy poziom wody.
Powtarzamy do�wiadczenie z u¿yciem o�miu kasztanów.
Do s³oika wsypujemy dwie szklanki ry¿u. Pisakiem zaznaczamy poziom ry¿u na s³oiku. Dolewamy

do ry¿u szklankê wody i ponownie zaznaczamy poziom mieszaniny. Dolewamy drug¹ szklankê wody
i ponownie zaznaczamy poziom mieszaniny.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego poziom wody czasami siê podnosi³, a czasami nie?
W jaki sposób materia zajmuje przestrzeñ?
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196. Jest, czy go nie ma?

Materia³y na grupê:
prze�roczysta butelka 0,33 l po wodzie mineralnej
wiadro (min. 5 litrów) z wod¹ do 2/3 wysoko�ci
szklanka (prze�roczysta)
kartka papieru kserograficznego
balon

Przebieg:
Kartkê papieru zginamy w kulkê i umieszczamy na dnie szklanki (kulka powinna siê utrzymaæ,

je¿eli nie, to ugnieæ wiêksz¹ kulkê). Trzymaj¹c szklankê dnem do góry, wk³adamy j¹ dok³adnie pionowo
do wody i ustawiamy na dnie wiadra. Po kilkunastu sekundach wyjmujemy szklankê.

Do butelki po wodzie mineralnej wk³adamy balon w taki sposób, by jego ustnik pozosta³ na zewn¹trz
oko³o 1 cm. Wywijamy gumê ustnika balonu na brzegu butelki, aby trwale przylega³. Nadmuchujemy
balon jak najmocniej nam siê uda.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego kartka papieru pozosta³a sucha?
Dlaczego nie mo¿emy nadmuchaæ balonu w butelce?
Dlaczego w niektórych sytuacjach odczuwamy opór powietrza, a w innych nie?
W jaki sposób gazy wype³niaj¹ przestrzeñ?
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197. Czy dwa plus dwa to cztery?

Materia³y na grupê:
prze�roczysty s³oik min. 0,75 litra
szklany cylinder
pisak do folii
woda, cukier, denaturat

Przebieg:
Przy pomocy cylindra odmierzamy 100 cm3 wody. Wlewamy j¹ do s³oika i pisakiem precyzyjnie

zaznaczamy �poziom 1�. Nastêpnie dolewamy kolejne 100 cm3 wody i zaznaczamy �poziom 2�.
Ponownie dolewamy 100 cm3 wody i zaznaczamy �poziom 3�. Znowu dolewamy 100 cm3 wody
i zaznaczamy �poziom 4�. Na zakoñczenie dolewamy 100 cm3 wody i zaznaczamy �poziom 5�.
Tym oto sposobem wyskalowali�my s³oik co 100 cm3.

Odmierzamy cylindrem 200 cm3 cukru i wsypujemy go do s³oika - sprawdzamy, czy zajmuje
przestrzeñ do �poziomu 2�. Odmierzamy cylindrem 200 cm3 wody i dolewamy j¹ do s³oika z cukrem.
Rozpuszczamy dok³adnie cukier w wodzie i sprawdzamy, czy mieszanina jest na �poziomie 4�.

Odmierzamy cylindrem 200 cm3 wody i wlewamy do s³oika - sprawdzamy, czy zajmuje przestrzeñ
do �poziomu 2�. Odmierzamy cylindrem 200 cm3 denaturatu i dolewamy do wody w s³oiku. Mieszamy
dok³adnie. Po 5 minutach sprawdzamy, czy mieszanina jest na �poziomie 4�.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego 2 + 2 nie zawsze równa siê 4?
Gdzie siê podzia³y substancje, ¿e zajmuj¹ w mieszaninach mniejsz¹ objêto�æ ni¿ oddzielnie?
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198. P³ywak

Materia³y na grupê:
prze�roczysta butelka po wodzie mineralnej (0,33 l)
balon
szklany zakraplacz do oczu

Przebieg:
Wlewamy wodê do butelki (powy¿ej zwê¿enia). Wci¹gamy nieco wody do zakraplacza

i umieszczamy go w wodzie w butelce - powinien utrzymywaæ pozycjê pionow¹, gumka powinna byæ
tu¿ nad powierzchni¹ wody, a szklana rurka powinna byæ ca³kowicie zanurzona. Zakraplacz nie powinien
ton¹æ. Je¿eli tonie lub nie utrzymuje pionu, nale¿y wyregulowaæ zawart¹ w nim ilo�æ wody.

Zak³adamy balon na szyjce butelki. �ciskaj¹c balon i polu�niaj¹c u�cisk, powodujemy opadanie
i wyp³ywanie zakraplacza w butelce z wod¹. Dlaczego?

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego zakraplacz tonie i wyp³ywa?
Jakie parametry ulegaj¹ zmianie podczas �ciskania i polu�niania balonu?
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199. Uparte jajka

Materia³y na grupê:
dwa pó³litrowe zakrêcane s³oiki
dwa kurze jaja �redniej wielko�ci
sól, mleko, ³y¿ka kuchenna, letnia woda

Przebieg:
Do dwóch s³oików nalewamy letni¹ wodê do 2/3 wysoko�ci. Do obu naczyñ wk³adamy kurze jajo

�redniej wielko�ci. Obserwujemy, co siê z nimi dzieje. Wyjmujemy jaja ze s³oików.
Do jednego s³oika wsypujemy 6 ³y¿ek soli kuchennej, zakrêcamy s³oik i dok³adnie mieszamy

ze sob¹ wodê i sól, a¿ do zupe³nego rozpuszczenia.
Do drugiego s³oika wlewamy 2 ³y¿ki mleka, zakrêcamy s³oik i dok³adnie mieszamy ze sob¹ wodê

i mleko, a¿ do zupe³nego zmieszania.
Ponownie wk³adamy po jednym jajku do ka¿dego s³oika i obserwujemy, co siê z nimi dzieje.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego jaja inaczej zachowuj¹ siê w czystej wodzie, a inaczej w roztworze?
Dlaczego jajo wyp³ywa w roztworze soli, a tonie w roztworze mleka?
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200. Grawitacja i antygrawitacja

Materia³y na grupê:
dwa pó³litrowe s³oiki
plastelina
dwie identyczne s³omki do napojów
alkohol (np. denaturat)
sok malinowy lub wi�niowy
dwa kubki pó³litrowe, woda

Przebieg:
Ugniatamy plastelinê, by by³a bardzo plastyczna i grudkê (ok. 1 cm3) przyklejamy na dnie ka¿dego

s³oika.
Do pó³litrowego kubka wlewamy 1/4 litra alkoholu (np. denaturatu). Dodajemy do niego dwie-trzy

³y¿ki soku, aby go zabarwiæ na czerwony kolor. Do drugiego pó³litrowego kubka wlewamy 1/4 litra
wody. Dodajemy do niej dwie-trzy ³y¿ki soku, aby j¹ zabarwiæ na czerwony kolor.

Wlewamy do jednego s³oika zabarwiony alkohol (denaturat), a do drugiego zabarwion¹ wodê.
Powoli wk³adamy pionowo s³omkê do s³oika z alkoholem i delikatnie wciskamy jej koñcówkê

w plastelinê, by siê trzyma³a. Podobnie czynimy z drug¹ s³omk¹ w s³oiku z wod¹. S³omki powinny
staæ pionowo. Obserwujemy poziom p³ynu w obu s³oikach oraz poziom p³ynu w obu s³omkach.

Mocno chwytamy s³oik z alkoholem i odwracamy go dnem do góry. Po swobodnym wyp³yniêciu
zawarto�ci -stawiamy go dnem na stole. Podobnie czynimy ze s³oikiem wype³nionym wod¹.
Obserwujemy, czy i w której s³omce pozosta³a ciecz.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego ciecz nap³ynê³a do obu s³omek, gdy je powoli umieszczali�my w s³oikach?
Dlaczego alkohol wyp³yn¹³ ca³y (równie¿ ze s³omki), a woda w s³omce pozosta³a?
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201. Napiêcie powierzchniowe

Materia³y na grupê:
dwie takie same szklanki
dwa talerzyki
zakraplacz, woda
opakowanie spinaczy biurowych

Przebieg:
Ustawiamy szklanki na talerzykach. Do obu szklanek nalewamy wodê równo z brzegiem.
Do pierwszej szklanki dokraplamy po jednej kropli wodê zakraplaczem i obserwujemy

jej powierzchniê �wystaj¹c¹� ponad brzeg szklanki.
Do drugiej szklanki wrzucamy do wody spinacze biurowe (po jednym) i obserwujemy jej powierzchniê

�wystaj¹c¹� ponad brzeg szklanki. Staramy siê, by kszta³t i wysoko�æ powierzchni wody wystaj¹cej
ponad brzegi obu szklanek by³ jak najbardziej podobny.

Gdy woda przeleje siê z której� szklanki, obserwujemy, ile jej siê ula³o. Kontynuujemy do�wiadczenie
z drug¹ szklank¹, a¿ do ulania wody i w tym przypadku.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego woda nie wyp³ywa od razu ze szklanek? Dlaczego szklanka mie�ci wiêcej?
Która szklanka pomie�ci³a wiêcej: z sam¹ wod¹, czy z wod¹ i spinaczami? Dlaczego?
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202. Woda wapienna

Materia³y na grupê:
du¿y zakrêcany s³oik (min. 2 l)
kilka mniejszych s³oików (min. 1/2 l)
wapno (najlepiej gaszone)
przegotowana woda
s³omki do napojów

Przebieg:
Nalewamy do 4/5 wysoko�ci s³oja przegotowan¹, letni¹ wodê. Dodajemy do niej 3 ³y¿ki sto³owe

wapna (najlepiej gaszonego). Zakrêcamy s³oik i bardzo dok³adnie mieszamy, wstrz¹saj¹c zawarto�ci¹.
Odstawiamy mieszaninê na 24 godziny.

Po odstaniu siê roztworu (jest on klarownie prze�roczysty) ostro¿nie zlewamy wodê do mniejszych
s³oiczków i zakrêcamy. Wapienny szlam mo¿emy wysypaæ na kompostownik.

Organizujemy konkurs �na najlepszego dmuchacza� w grupie. Ka¿dy uczestnik dostaje s³oik
z wod¹ wapienn¹ i s³omkê. Na znak wszyscy intensywnie dmuchaj¹ przez s³omkê w wodê przez
5 minut. Po tym czasie obserwujemy zawarto�æ s³oików.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Sk¹d siê wzi¹³ osad w s³oikach, do których wdmuchali�my s³omk¹ powietrze?
Jak zapisaæ reakcjê chemiczn¹, która zasz³a podczas dmuchania?
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203. Dro¿d¿e

Materia³y na grupê:
butelka po wodzie sodowej
korek do butelki
plastikowa rurka oko³o 60 cm d³ugo�ci
5 dkg dro¿d¿y prasowanych
cztery ³y¿ki cukru
ciep³a woda
szklanka z wod¹ wapienn¹

Przebieg:
Do butelki po wodzie mineralnej wsypujemy 5 dkg dro¿d¿y prasowanych, cztery ³y¿ki cukru

oraz pó³ szklanki ciep³ej wody. Wstrz¹saj¹c dok³adnie, rozpuszczamy cukier i mieszamy ca³o�æ.
W korku wykonujemy otwór, przez który przeprowadzamy plastikow¹ rurkê. Dbamy o szczelno�æ

rurki w korku. Zatykamy butelkê z zawarto�ci¹ korkiem z rurk¹, drugi koniec rurki umieszczamy
w szklance z wapienn¹ wod¹. Przez pó³ godziny prowadzimy obserwacje w butelce i szklance.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Sk¹d siê wzi¹³ osad w szklance z wod¹ wapienn¹ i o czym on �wiadczy?
Jak dro¿d¿e �ros³y�? Sk¹d bra³y po¿ywienie? Jakie s¹ produkty przemiany materii dro¿d¿y?
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204. Wymieniamy

Materia³y na grupê:
³y¿ka, ocet
stalowe wiórki, a jeszcze lepiej wata stalowa
amoniak (woda amoniakalna)
dwa zakrêcane s³oiki (po 1/2 litra)

Przebieg:
Do jednego s³oika (do po³owy wysoko�ci) wk³adamy wiórki ¿elazne, a jeszcze lepiej watê ¿elazn¹

i zalewamy je octem do takiej wysoko�ci, by wiórki (wata) nie wystawa³y ponad ocet. Zakrêcamy s³oik
i przez tydzieñ pozostawiamy w bezruchu.

Po tygodniu do drugiego s³oika przelewamy trzy ³y¿ki cieczy, która powsta³a w s³oiku z wiórami
¿elaznymi (wat¹ ¿elazn¹) i octem. Dodajemy do tego trzy ³y¿ki amoniaku (wody amoniakalnej)
i intensywnie wstrz¹samy zawarto�ci¹ s³oika (mo¿na go wcze�niej zakrêciæ).

Co z czym siê ³¹czy³o w tym do�wiadczeniu?

Problem do rozwi¹zania:
Jaka reakcja zasz³a w s³oiku, w którym by³y wióry ¿elazne i ocet? Napisz j¹.
Jaka reakcja zasz³a w s³oiku, w którym zmieszali�my octan ¿elaza i amoniak? Napisz j¹.
O czym �wiadczy zmieniaj¹ca siê barwa substancji na ró¿nych etapach do�wiadczenia?
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205. Wykrywacz skrobi

Materia³y na grupê:
talerzyki jednorazowe, trzy kubeczki jednorazowe
kawa³ek papieru, bibu³a filtracyjna
jodyna, zakraplacz, ³y¿ki jednorazowe
ró¿ne rodzaje m¹ki: krupczatka, tortowa, ziemniaczana, itd.
próbki jedzenia: ziemniak, frytki, chleb, jab³ko, fasola, pomidor, ogórek, ser, cukierek, itd.
próbki ugotowanego: kisielu, budyniu, galaretki owocowej, galaretki drobiowej, itd.
gêsta �mietana

Przebieg:
Na talerzykach usypujemy i uk³adamy próbki ró¿nych rodzajów m¹ki - im wiêcej rodzajów,

tym informacja bêdzie pe³niejsza. Na ka¿d¹ próbkê zakraplaczem podajemy dwie-trzy krople jodyny.
Kilka kropel umieszczamy te¿ na pustym talerzyku plastikowym b¹d� porcelanowym. Obserwujemy zmiany.

Nastêpnie na talerzykach umieszczamy próbki jedzenia - korzystnie jest je u³o¿yæ w pary: surowa
- gotowana (sma¿ona), np. plaster surowego ziemniaka - usma¿one frytki, plaster surowego jab³ka -
jab³ko z kompotu, m¹ka-chleb, przepo³owione ziarno fasoli - ugotowana fasola, itd. Na jednym talerzyku
k³adziemy kawa³ek papieru oraz bibu³y filtracyjnej. Ka¿d¹ próbkê (surow¹ i gotowan¹) skrapiamy
jodyn¹ i obserwujemy zmiany lub ich brak.

Rozpoczynamy �zabawê w detektywa�. Czasami na targu nieuczciwi sprzedawcy dodaj¹ do �mietany
m¹ki, aby robi³a wra¿enie bardziej gêstej. Jedna osoba z grupy rozlewa do trzech kubeczków nieco
�mietany. Miesza zawarto�æ wszystkich trzech kubeczków. Do jednego dodaje jedn¹ ³y¿eczkê m¹ki,
do drugiego trzy ³y¿eczki m¹ki, a trzecia próbka nie bêdzie zawiera³a m¹ki. Dok³adnie mieszamy
próbki, uwa¿aj¹c, by m¹ka nie pozostawi³a grudek. Kubki numerujemy.

Pozosta³e osoby z grupy staraj¹ siê sprawdziæ, w których kubeczkach �oszukano� �mietanê.
A mo¿e siê uda okre�liæ, która �mietana jest �najbardziej oszukana�?

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób mo¿emy wykryæ skrobiê w produktach ¿ywno�ciowych?
Jaka reakcja zachodzi podczas zakraplania skrobi jodyn¹? Napisz j¹.
O czym �wiadczy zmieniaj¹ca siê barwa jodyny na ró¿nych próbkach?
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206. Chemiczna fabryka w ustach

Materia³y na grupê:
dwa talerzyki jednorazowe
jodyna, zakraplacz
kromka chleba
nó¿

Przebieg:
W kromce chleba obcinamy skórkê - do�wiadczenie szybciej zajdzie. Kroimy kromkê na dwie

po³ówki. Jedn¹ k³adziemy na talerzyku jednorazowym, drug¹ wk³adamy do ust i ¿ujemy. Uwaga!
Staramy siê ¿uæ w taki sposób, by jak najwiêcej �liny zmiesza³o siê z chlebem, przez oko³o 3 minuty.
Powstanie kleista papka, któr¹ wyjmujemy na drugi talerzyk.

Po kolejnych 2 minutach zakraplamy obie próbki chleba (prze¿ut¹ i nie) jodyn¹ i obserwujemy,
jakie reakcje barwne zachodz¹.

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób mo¿emy wykryæ skrobiê w produktach ¿ywno�ciowych?
Jaka reakcja zachodzi podczas ¿ucia chleba w ustach?
O czym �wiadczy inna barwa jodyny na dwóch próbkach chleba - prze¿utej i nie?
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207. Wykrywamy ¿elazo

Materia³y na grupê:
pó³litrowy metalowy kubek
czajnik elektryczny, ³y¿ka
sze�æ prze�roczystych szklanek
sze�æ ³y¿eczek (do mieszania)
sok (klarowany) z: ananasa, czerwonej porzeczki, winogron (bia³ych), jab³ka,

pomarañczy, grejpfruta
cztery herbaty ekspresowe

Przebieg:
W metalowym pó³litrowym kubku zaparzamy cztery herbaty ekspresowe, otrzymuj¹c mocny wywar.

Odstawiamy kubek z herbacian¹ esencj¹ do wystygniêcia.
Do sze�ciu szklanek nalewamy po 10 ³y¿ek sto³owych soku - do ka¿dej inny rodzaj soku.

Do soków dolewamy po sze�æ ³y¿ek sto³owych esencji herbacianej i mieszamy czystymi ³y¿eczkami
(ka¿d¹ inn¹). Obserwujemy klarowno�æ mieszaniny.

Uwaga! Podczas obserwacji nie nale¿y szklankami intensywnie przesuwaæ, bowiem powsta³y
osad mo¿e siê �rozpu�ciæ�. Ustalamy ranking: w którym soku powsta³o najwiêcej osadu na dnie,
w której najmniej (a mo¿e wcale?)

Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób mo¿emy wykryæ jony ¿elaza w produktach ¿ywno�ciowych?
Jaka reakcja zachodzi podczas dolewania herbaty do soku?
O czym �wiadczy niejednakowa ilo�æ osadu na dnie szklanek z ró¿nymi sokami?
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208. Robimy twaróg

Materia³y na grupê:
dwa litry mleka w woreczkach lub prosto od krowy
jogurt o smaku naturalnym
ocet, ³y¿ka sto³owa
dwa garnki (min. 2-litrowe), czyste wiadro
drewniane ³y¿ki do mieszania
du¿y cedzak, dwa kawa³ki p³ótna lnianego o wymiarach 40 cm x 40 cm
dostêp do kuchenki gazowej

Przebieg:
Do obu garnków wlewamy po jednym litrze mleka (z woreczków lub prosto od krowy). Przygl¹damy

siê, jak wygl¹da mleko, jak¹ ma gêsto�æ, klarowno�æ, kolor, smak, itd.
Do mleka w jednym garnku wlewamy naturalny jogurt (ok.0,25 litra) i dok³adnie mieszamy drewnian¹

³y¿k¹, aby ca³y jogurt wymiesza³ siê z mlekiem. Odstawiamy garnek z mlekiem i jogurtem na 24
godziny w ciep³e miejsce, przykrywaj¹c go p³ótnem lnianym, aby nic doñ nie wpad³o.

Do mleka w drugim garnku dolewamy 3 ³y¿ki octu i mieszamy drewnian¹ ³y¿k¹. Po jakim� czasie
mleko rozdzieli siê na dwie czê�ci: gêst¹ papkê przy dnie i klarowny p³yn nad ni¹. Na wiadrze opieramy
cedzak, uk³adamy w nim kawa³ek p³ótna lnianego i przecedzamy zawarto�æ garnka. Ciecz przep³ynie
przez p³ótno, cia³a sta³e zatrzymaj¹ siê na nim. Zawijamy wszystkie brzegi p³ótna w taki sposób, by
obj¹æ ca³¹ zawarto�æ i delikatnie �dociskamy�, pomagaj¹c w szybszym wyp³yniêciu pozosta³ej cieczy.
Pozostawiamy na kilka godzin. Po tym czasie wyjmujemy z p³ótna, analizujemy gêsto�æ, klarowno�æ,
kolor, smak, itd. Równie¿ analizujemy gêsto�æ pozosta³ej w wiadrze cieczy, jej klarowno�æ, kolor,
smak, itd.

Na nastêpny dzieñ garnek z jogurtem stawiamy na kuchence i delikatnie, na bardzo ma³ym ogniu
podgrzewamy, mieszaj¹c cierpliwie drewnian¹ ³y¿k¹. Gdy oddziel¹ siê dwie frakcje: ciecz i papka,
opieramy cedzak na wiadrze, uk³adamy w nim kawa³ek p³ótna lnianego i przecedzamy zawarto�æ
garnka. Ciecz przep³ynie przez p³ótno, cia³a sta³e zatrzymaj¹ siê na nim. Zawijamy wszystkie brzegi
p³ótna w taki sposób, by obj¹æ ca³¹ zawarto�æ i delikatnie �dociskamy�, pomagaj¹c w szybszym
wyp³yniêciu pozosta³ej cieczy. Pozostawiamy na kilka godzin. Po tym czasie wyjmujemy z p³ótna,
analizujemy gêsto�æ, klarowno�æ, kolor, smak, itd. Analizujemy równie¿ gêsto�æ, klarowno�æ, kolor,
smak, itd., pozosta³ej w wiadrze cieczy.

Porównujemy twarogi otrzymane dwiema metodami.

Problem do rozwi¹zania:
Co to jest mleko? Z czego siê sk³ada? W jaki sposób mo¿emy wykonaæ twaróg z mleka?
Jaka reakcja zachodzi podczas dolewania octu do mleka?
Dlaczego mleko z jogurtem tak szybko siê zsiad³o (ju¿ po dobie)?
Jaka reakcja zachodzi podczas podgrzewania zsiad³ego mleka?
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209. Smacznego rozpuszczania

Materia³y na grupê:
kilogram cukru, kilogram miêkkich cukierków
³y¿ka sto³owa, kilka ³y¿eczek do mieszania
sze�æ zakrêcanych pó³litrowych s³oików
zimna woda, dostêp do gor¹cej wody
zegarek z sekundnikiem lub stoper

Przebieg:
S³oiki numerujemy.
Do pierwszego nalewamy zimnej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. S³oik delikatnie

zakrêcamy (przez ca³y czas powinien staæ nieruchomo na stole). Od momentu wsypania ostatniej
³y¿ki cukru mierzymy czas rozpuszczania siê cukru w wodzie.

Do drugiego nalewamy gor¹cej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. S³oik delikatnie
zakrêcamy. Od momentu wsypania ostatniej ³y¿ki cukru mierzymy czas rozpuszczania siê cukru.

Do trzeciego nalewamy zimnej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. Mieszamy
³y¿eczk¹ wodê i cukier w s³oiku. Mierzymy czas rozpuszczania siê cukru.

Do czwartego nalewamy gor¹cej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. Mieszamy
³y¿eczk¹ wodê i cukier w s³oiku. Mierzymy czas rozpuszczania siê cukru.

Do pi¹tego nalewamy zimnej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. Zakrêcamy s³oik
i wstrz¹samy wodê i cukier w s³oiku. Mierzymy czas rozpuszczania siê cukru.

Do szóstego nalewamy gor¹cej wody do po³owy i wsypujemy 4 sto³owe ³y¿ki cukru. Zakrêcamy
s³oik i wstrz¹samy wodê i cukier w s³oiku. Mierzymy czas rozpuszczania siê cukru.

Czasy rozpuszczania siê cukru w ró¿nych warunkach zestawiamy w ranking.
Uczniowie dostaj¹ po kilka miêkkich cukierków. Ich zadaniem jest znalezienie sposobu najszybszego

rozpuszczenia cukierków w ustach bez gryzienia! Ka¿dy wymy�la swój sposób, sprawdza go stoperem
lub zegarkiem z sekundnikiem, opisuje na kartce sposób i wyniki.

Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y tempo rozpuszczania siê jakiej� substancji?
Co przy�piesza, a co opó�nia tempo rozpuszczania siê cukru w wodzie?
Jak najszybciej rozpu�ciæ cukierek w ustach?
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210. Tajemnicze brzêczenie

Materia³y na grupê:
du¿a butelka po wodzie mineralnej (min. 2-litrowa)
moneta, która mie�ci siê na szyjce butelki (nie wpada do �rodka)
szklanka wody
dostêp do zamra¿arki

Przebieg:
Pust¹, otwart¹ butelkê wk³adamy na 10 minut do zamra¿alnika.
Po wyjêciu butelki bardzo szybko zamaczamy monetê w wodzie i przykrywamy wylot butelki monet¹.

Po jakim� czasie s³yszymy d�wiêk monety i obserwujemy, ¿e �podskakuje� ona na butelce. Dlaczego?

Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y objêto�æ gazów? Co siê dzieje z gazem w butelce w zamra¿alniku?
Co siê dzieje z gazem w butelce po wyjêciu z zamra¿alnika?
Dlaczego moneta brzêczy i podskakuje na butelce?
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211. Wulkan

Materia³y na grupê:
pó³ litra octu
trzy opakowania proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej
litrowa butelka po wodzie mineralnej
kubek pó³litrowy, woda, ewentualnie du¿a miska
czerwony barwnik (np. do jaj lub tusz do piecz¹tek)
wiaderko wilgotnego piasku

Przebieg:
W pó³litrowym kubku mieszamy ze sob¹ trzy opakowania sody (lub proszku do pieczenia),

1,4 litra wody oraz kilka ³y¿ek barwnika.
Butelkê ustawiamy na boisku (albo w du¿ej misce), obsypujemy j¹ �po sam czubek� wilgotnym

piaskiem, tworz¹c sto¿ek. Wlewamy do butelki pó³ litra octu. Nastêpnie szybkim ruchem wlewamy
do butelki mieszaninê wody, sody i barwnika. Obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego z butelki (wulkanu?) wydobywa siê piana i wylewa po sto¿ku z piasku?
Jakie analogie mo¿na znale�æ miêdzy tym eksperymentem a prawdziwym wulkanem?



Klub M³odego Odkrywcy 500226

212. Mini ZOO

Materia³y na grupê:
osobne pomieszczenie (co najmniej 10 m2)
klatki, stare akwaria, terraria, itp.
okazy (pary) ró¿nych ma³ych zwierz¹t, które ³atwo siê hoduje w ciasnej niewoli,
np. chomiki, �winki morskie, króliki miniaturki, myszoskoczki, jaszczurki (ró¿ne),
papugi (ró¿ne), kanarki, ry¿owce, przepiórki, �wierszcze, patyczaki, ¿aby (ró¿ne),
¿ó³wie, wê¿e (ró¿ne), itd.
ksi¹¿ki z zakresu hodowli ró¿nych zwierz¹t

Przebieg:
W osobnym pomieszczeniu urz¹dzamy �Mini ZOO�. Z pomoc¹ fachowych ksi¹¿ek przygotowujemy

klatkê lub terrarium dla ka¿dej pary zwierz¹t w taki sposób, by stworzyæ im jak najdogodniejsze
warunki ¿ycia. Pamiêtajmy o odpowiedniej ¿yciowej przestrzeni dla ka¿dego zwierz¹tka. Uwa¿ajmy,
by nie sta³y obok siebie klatki zwierz¹t, które w naturze s¹ �wrogami� (np. w¹¿ i ptak, owady
i jaszczurka, itd.). Ka¿da para zwierz¹t powinna mieæ swojego sta³ego opiekuna (lub dwóch).

Ka¿d¹ klatkê dok³adnie opisujemy, wieszaj¹c na niej nazwê zwierz¹t, ich wiek, od kiedy zwierzêta
znajduj¹ siê w Waszym Mini ZOO. Dla ka¿dej pary prowadzimy osoby zeszyt obserwacji, notuj¹c
wa¿ne etapy ich ¿ycia: choroby, czas snu zimowego, wydanie na �wiat potomstwa, itd.

Mini ZOO mo¿e byæ odwiedzane wy³¹cznie wtedy, gdy opiekunowie zwierz¹t s¹ w pomieszczeniu.
Bêd¹ oni równie¿ przewodnikami po ZOO.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie problemy napotykamy podczas tworzenia Mini ZOO?
Dlaczego nie wszystkie zwierz¹tka mo¿emy hodowaæ w warunkach szkolnych?
Jak rozwijaj¹ siê zwierzêta z ró¿nych grup systematycznych? Wspólne cechy - ró¿nice?
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213. Ratujmy kasztanowce

Materia³y na grupê:
grabie, d³uta, wiadra i pêdzle ³awkowce, du¿e worki foliowe, blacha aluminiowa
wapno hydratyzowane (roztwór z wod¹, przypominaj¹cy mleko)
szczepionki (kontakt: Ogród Botaniczny we Wroc³awiu) z instrukcj¹ iniekcji
wiertarka z d³ugim wiert³em, drewniane tabliczki, farba akrylowa, pêdzle

Przebieg:
Kasztanowce zaatakowa³y szkodniki, przed którymi trudno siê im samodzielnie obroniæ. Mo¿emy

drzewom w tej walce pomóc. Oto najprostsze sposoby.
Zim¹ (styczeñ).
Bielimy wapnem hydratyzowanym pnie drzew (mleczko wapienne) do wysoko�ci oko³o 2 m nad

ziemi¹. Zabieg ten eliminuje czê�æ szkodników ¿yj¹c¹ w szparach kory.
Wczesn¹ wiosn¹ (pocz¹tek marca).
Na wysoko�ci oko³o 1 metra nad ziemi¹ zak³adamy dooko³a pnia drzewa ochronny kapturek

z blachy aluminiowej, szeroko�ci ok. 10 cm. Kapturek powinien dok³adnie przylegaæ do pnia, st¹d
konieczno�æ usuniêcia d³utem rowka w zewnêtrznej warstwie kory. Uwaga! Nie wolno uszkodziæ
g³êbszych warstw kory. Prawid³owo zainstalowana blacha tworzy spad od �rodka na zewn¹trz pod
k¹tem oko³o 45o i utrudnia przedostawanie siê g¹sienic po pniu na drzewo.

Pó�n¹ wiosn¹ (koniec kwietnia).
Zgodnie z instrukcj¹ nawiercamy pnie kasztanowców i natychmiast wprowadzamy do otworów

szczepionkê. Zachowujemy wszelkie zasady i �rodki ostro¿no�ci z instrukcji szczepienia.
Latem (po opadniêciu pierwszych li�ci).
Systematycznie zbieramy do foliowych worków li�cie kasztanowców, które opadaj¹ ju¿ od czerwca.

Li�cie od razu po zebraniu palimy (najlepiej na wysypisku �mieci). Jest to czynno�æ, któr¹ nale¿y
przeprowadziæ wielokrotnie, aby jak najmniej owadów zdo³a³o przezimowaæ w li�ciach, trawie
oraz glebie w pobli¿u kasztanowców.

Jest to dzia³anie wieloletnie, porównujemy wiêc stan drzew co kilka tygodni. Korzystne jest
zaprowadzenie dzienników obserwacji dla ka¿dego drzewa, w których notujemy wszelkie zmiany
i podejmowane czynno�ci: daty bielenia, ko³nierzykowania, szczepienia, zbierania li�ci, usychania
pierwszych li�ci, opadniêcia wiêkszo�ci li�ci, itd. Warto te¿ otabliczkowaæ drzewa, informuj¹c ile maj¹
lat, jak siê nazywaj¹ i w jaki sposób mo¿emy je chroniæ (farb¹ akrylow¹ na tabliczce).

Problem do rozwi¹zania:
Jakie problemy napotykamy podczas ratowania kasztanowców?
Dlaczego drzewa nie potrafi¹ sobie na przestrzeni kilku lat poradziæ ze szkodnikami?
Jak nasza interwencja wp³ywa na ekosystem?
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214. Fotokrajobrazy

Materia³y na grupê:
p³yta pil�niowa o wymiarach 2,4 m x 1,2 m
2 listwy o d³ugo�ci 1,2 m i dwie o d³ugo�ci 2,4 m
gwo�dzie, m³otek, pêdzle, farby akrylowe w ró¿nych kolorach
aparat fotograficzny z filmami
no¿yczki, klej polimerowy

Przebieg:
Z p³yty pil�niowej i listew zbijamy planszê o wymiarach 2,4 m x 1,2 m - listwy usztywniaj¹ p³ytê

na brzegach.
Wybieramy teren, którego fotodioramê bêdziemy wykonywaæ. W kolejnych wyprawach w teren

wykonujemy serie zdjêæ. Staramy siê udokumentowaæ liniê horyzontu, wa¿niejsze obiekty w terenie
(lasy, pola, ³¹ki, rzeki, stawy, strumienie, pojedyncze drzewa, ska³y, kamienie, w¹wozy, kapliczki,
domy, mosty, wie¿e, itd. itp.). Zapewne w miarê postêpuj¹cych prac ilo�æ elementów, które zauwa¿ymy
i utrwalimy, bêdzie siê powiêkszaæ.

Wykonujemy odbitki zdjêæ, pamiêtaj¹c o zachowaniu �przyjaznych dla oka� proporcji miêdzy t³em,
drugim planem a detalami na pierwszym planie.

Wycinaj¹c i zestawiaj¹c zdjêcia ze sob¹, naklejamy je prostopadle do p³yty pil�niowej, tworz¹c
ci¹g³¹ liniê horyzontu (mo¿e pó³kolist¹?). Przed t¹ lini¹ umieszczamy fotografie (te¿ odpowiednio
przyciête) obiektów, które znajduj¹ siê przed lini¹ horyzontu. Staramy siê zachowaæ w³a�ciwe odleg³o�ci
miêdzy poszczególnymi detalami krajobrazu. Mo¿emy te¿ umie�ciæ w krajobrazie ¿eruj¹ce du¿e
zwierzêta, które co prawda trudno sfotografowaæ, ale znajdziemy ich zdjêcia w czasopismach.

Na zakoñczenie domalowujemy na p³ycie �pod³o¿e�, adekwatnie do faktów z terenu. Po zakoñczeniu
pracy powinni�my otrzymaæ �trójwymiarow¹� planszê, w której ró¿ne sfotografowane elementy
krajobrazu zachodz¹ na siebie kulisowo.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie problemy napotykamy podczas wykonywania fotokrajobrazów?
Dlaczego nie udaje siê nam zachowaæ proporcji w peryferyjnych czê�ciach planszy?
Czy zdjêcie planszy przypomina w jakim� wzglêdzie teren, w którym pracowali�my?
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215. Wirop³aty

Materia³y na grupê:
kilka listewek do budowy konstrukcji o wymiarach: 1 m x 1 cm x 50 cm
cienka blacha (np. z puszek po konserwach)
no¿yce do blachy, m³otek
miêkki miedziany drut 2 mm
ma³e gwo�dziki
wiertarka, cienkie wiert³o (2 mm), ³uk

Przebieg:
Z blachy wycinamy no¿ycami �migie³ka wg wzoru obok.
�migie³ka w po³owie d³ugo�ci zaginamy (skrêcamy) o 90o.
Przybijamy �migie³ka gwo�dzikami do koñca jednej listewki, po przeciwnych

jej stronach. Miêdzy �migie³kami, w �ciankach listewki wiercimy cienki otwór (2 mm).
Wk³adamy weñ miêkki drut o d³ugo�ci 3 cm, zaginamy go w przeciwne strony
w kszta³t litery Z. Po przeciwnej stronie listwy nawijamy kilkana�cie zwojów drutu na
listwê (balast) i unieruchamiamy gwo�dzikami, by siê nie zsun¹³.

Wykonujemy naciêcie na ciêciwie ³uku.
Wystrzeliwujemy wirop³at jak strza³ê z ³uku, pionowo do góry. Podczas lotu

�do góry� �migie³ka bêd¹ przylega³y do listwy, przy spadaniu rozwin¹ siê i bêd¹
wywo³ywaæ ruch wirowy. Og³aszamy konkurs na najd³u¿ej wiruj¹cy wirop³at. Liczy siê
czas utrzymania w powietrzu od wystrzelenia.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie problemy napotykamy podczas wykonywania wirop³atów?
Jak dobraæ balast, by wirop³at zachowa³ pozycjê pionow¹?
Dlaczego �miegie³ka przylegaj¹ do listwy przy wystrzeliwaniu, a rozwijaj¹ siê spadaj¹c?
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216. A jednak siê krêci!

Materia³y na grupê:
adapter do odtwarzania p³yt winylowych
rolka papierowej ta�my klej¹cej o szeroko�ci 5 cm
du¿y prze�roczysty s³ój (min. 1 litrowy)
dratwa, no¿yce, cienka listewka nieco d³u¿sza ni¿ �rednica s³oja
podk³adka do �rub (15-30 mm)

Przebieg:
Ucinamy kawa³ek dratwy nieco d³u¿szy od wysoko�ci s³oja. Przywi¹zujemy podk³adkê do jednego

koñca dratwy, drugi koniec dratwy przywi¹zujemy do �rodka listewki. Wk³adamy podk³adkê z dratw¹
do s³oja, opieraj¹c listewkê na jego brzegach - podk³adka powinna znajdowaæ siê idealnie po�rodku
�rednicy s³oja, ok. 1/4 wysoko�ci nad dnem s³oja. Przyklejamy ta�m¹ papierow¹ listewkê do s³oja.

K³adziemy rolkê ta�my papierowej na talerzu adaptera (centralnie i centrycznie), na ta�mie
ustawiamy s³oik z zamontowan¹ podk³adk¹, dratw¹ i listw¹. Dratwa powinna zwisaæ w linii �rodka
talerza adaptera. W³¹czamy adapter na najmniejsze obroty. Dratwa z podk³adk¹ powinny zwisaæ
nieruchomo, je¿eli siê poruszaj¹, poprawiamy s³oik do pozycji, a¿ bêd¹ nieruchome mimo ruchu
adaptera.

Zatrzymujemy adapter. Rozhu�tujemy podk³adkê na dratwie jak wahad³o. W³¹czamy adapter
i obserwujemy ruch wahad³owy podk³adki.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego podk³adka waha siê zawsze w tym samym kierunku, mimo ruchu adaptera?
W którym miejscu na kuli ziemskiej mo¿emy powtórzyæ to do�wiadczenie bez adaptera?
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217. Ziemia-Ksiê¿yc

Materia³y na grupê:
plastelina
d³ugie wyka³aczki
dratwa, no¿yce

Przebieg:
Z plasteliny lepimy dwie kule: jedn¹ wielko�ci �redniego jab³ka, drug¹ wielko�ci wi�ni. Nabijamy

kule po przeciwnej stronie d³ugiej wyka³aczki - bêd¹ modelowa³y uk³ad: Ziemia-Ksiê¿yc.
Ucinamy 50 cm dratwy. Staramy siê tak przymocowaæ dratwê do wyka³aczki, by w swobodnym

zwisaniu wyka³aczka by³a pozioma. W miarê potrzeby mo¿na oczywi�cie zdejmowaæ i ponownie
nak³adaæ na wyka³aczkê plastelinowe kule.

Wykonujemy trzeci¹ kulê o wielko�ci po�redniej miêdzy poprzednimi. Drug¹ wyka³aczkê skracamy
ok. 5 cm i na jej przeciwstawne koñce nabijamy: du¿¹ kulê plasteliny (Ziemiê) oraz now¹ kulkê
plasteliny (drugi satelita). Ucinamy 50 cm dratwy. Staramy siê tak przymocowaæ dratwê do wyka³aczek,
by w swobodnym zwisaniu wyka³aczki by³y poziomo. W miarê potrzeby mo¿na oczywi�cie zdejmowaæ
i ponownie nak³adaæ na wyka³aczkê trzy plastelinowe kule.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego tak trudno ustawiæ stan równowagi kul i poziome po³o¿enie wyka³aczki?
Co to jest �rodek ciê¿ko�ci modelu?
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218. �rednica S³oñca?

Materia³y na grupê:
metrowa linijka (sztywna)
papierowa ta�ma samoprzylepna
czarny karton (gruby)
no¿yczki, szpilka, cienkopis

Przebieg:
Z czarnego kartonu wycinamy kwadrat o boku 10 cm x 10 cm. W �rodku kwadratu robimy szpilk¹

otwór. Wzd³u¿ jednego boku zginamy 1 cm kartonika i przyklejamy do koñca d³ugiej, metrowej linijki
(prostopadle do miarki). Gdy linijkê postawimy pionowo, kartonik powinien stanowiæ jakby �daszek�
na koñcu linijki.

Na kartce papieru rysujemy cienkopisem dwie równoleg³e linie w odleg³o�ci 2 mm jedna od drugiej.
Trzymaj¹c kartkê poziomo, staramy siê j¹ umie�ciæ pod czarnym kartonem w taki sposób, by by³a
dok³adnie 218 mm od niego. Manipuluj¹c linijk¹ z kartonem i bia³¹ kartk¹ z dwiema równoleg³ymi
liniami, staramy siê doprowadziæ do tego, by cieñ kartonu pada³ na bia³¹ kartkê. Szukamy na cieniu
jasnej plamy (S³oñce) i staramy siê j¹ umie�ciæ miêdzy liniami.

Znaj¹c: - odleg³o�æ Ziemi od S³oñca = 150 mln km,
- odleg³o�æ plamki �wietlnej od dziurki = 218 mm,
- �rednicê plamki na kartce = 2 mm, obliczamy �rednicê S³oñca.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska obserwujemy?
Dlaczego tak trudno ustawiæ kartonik i kartkê?
Jak¹ proporcjê zastosujemy w tym wypadku w obliczeniach?
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219. Trafiæ do celu

Materia³y na grupê:
dratwa
d³uga linijka lub listewka ok. 40 cm
nakrêtki o ró¿nej �rednicy (np. 16 mm, 32 mm, 64 mm)
papierowa ta�ma klej¹ca
plastelina
s³omka do napojów

Przebieg:
Na krawêdzi sto³u przyklejamy ta�m¹ linijkê w taki sposób, by 2/3 jej d³ugo�ci wystawa³o za brzeg

sto³u. Za pomoc¹ dratwy przywi¹zujemy do linijki najwiêksz¹ z posiadanych przez nas nakrêtek,
tak by swobodnie zwisa³a.

Z plasteliny robimy ma³e kuleczki (ok. 5 mm). Rozhu�tujemy nakrêtkê równolegle do sto³u i staramy
siê trafiæ 20 kulkami przez �oko� hu�taj¹cej siê nakrêtki. Notujemy wynik.

Powtarzamy do�wiadczenie z kolejnymi, coraz mniejszymi nakrêtkami.
Z plasteliny wykonujemy kulki o �rednicy mniejszej ni¿ �rednica posiadanej przez nas s³omki

do napojów. Ponownie rozhu�tujemy najwiêksz¹ nakrêtkê i staramy siê �wstrzeliæ� z rurki plastelinow¹
kulkê w obrêcz hu�taj¹cej siê nakrêtki. Kontynuujemy �strzelanie� z rurki do coraz mniejszych nakrêtek,
pamiêtaj¹c, by zawsze by³o 20 strza³ów. Wyniki notujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie trafiæ do obiektu w ruchu? Ustal zasadê postêpowania, by rzut by³ najskuteczniejszy.
Dlaczego trudniej jest trafiæ do mniejszego obiektu?
Dlaczego ³atwiej jest trafiæ �strzelaj¹c� z rurki?
Jak kosmonauci dolatuj¹ do ruchomego celu, jakim jest jakie� cia³o niebieskie?



Klub M³odego Odkrywcy 500234

220. Leniwa rybka

Materia³y na grupê:
rybka akwariowa (zimnolubna)
du¿a ilo�æ lodu
du¿y s³ój (min. 2 litry)
siatka do wy³awiania rybek
du¿a g³êboka miska

Przebieg:
Do s³oja nalewamy wodê i za pomoc¹ siatki przenosimy jedn¹ rybkê (nie ciep³olubn¹).

S³ój z rybk¹ ustawiamy w misce. Przez godzinê pozostawiamy rybkê w spokoju, potem obserwujemy
rybkê, licz¹c jej aktywno�æ ruchow¹: ilo�æ ruchów �od zakrêtu do zakrêtu�, ilo�æ ruchów skrzelami,
ilo�æ ruchów pyszczkiem, itp. w okre�lonym czasie (np. w ci¹gu 3 minut). Zapisujemy czêstotliwo�æ
ruchow¹ ka¿dego rodzaju ruchu.

Do miski wokó³ s³oja wsypujemy du¿¹ ilo�æ lodu, dope³niaj¹c miskê jak najzimniejsz¹ wod¹.
Odczekujemy, a¿ temperatura w s³oju osi¹gnie ok. 10 oC. Ponownie obserwujemy rybkê, licz¹c
tê sam¹ aktywno�æ ruchow¹: ilo�æ ruchów �od zakrêtu do zakrêtu�, ilo�æ ruchów skrzelami, ilo�æ
ruchów pyszczkiem, itp. w okre�lonym czasie (np. w ci¹gu 3 minut). Zapisujemy czêstotliwo�æ ruchow¹
ka¿dego rodzaju ruchu.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ryba wykazuje inn¹ aktywno�æ w ni¿szych temperaturach?
Czy procesy ¿yciowe ryby przebiegaj¹ tak samo jak cz³owieka?
Co to jest zmiennocieplno�æ?
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221. Pojemno�æ moich p³uc

Materia³y na grupê:
du¿a miska
plastikowy lub gumowy w¹¿ (oko³o 1,5 metra)
pojemnik po wodzie mineralnej (min. 5-litrowy) lub du¿a butla na wino
pisak do folii, linijka
litrowy kubek (dok³adnie) lub inne naczynie o takiej objêto�ci
dostêp do wody

Przebieg:
Stawiamy pusty pojemnik po wodzie mineralnej otworem do góry. Nalewamy kubkiem jeden litr

wody, pisakiem do folii zaznaczamy na �cianie pojemnika poziom wody. Dolewamy kolejny litr -
i ponownie zaznaczamy pisakiem poziom wody. Dolewamy kolejne litry wody a¿ do pe³na, skaluj¹c
pojemnik pisakiem do folii. Do miski nalewamy do 1/3 wysoko�ci wody. Ca³¹ d³oni¹ zakrywamy otwór
pojemnika po wodzie mineralnej, nie pozwalaj¹c jej wyp³yn¹æ i stawiamy pojemnik do góry dnem
(jedna osoba powinna ca³y czas go trzymaæ, by siê nie przewróci³). Podsuwamy pod wlot pojemnika
w¹¿ plastikowy lub gumowy. Obok wê¿a wsuwamy klamerkê do bielizny, by pojemnik nie przygniót³
zanadto wê¿a.

Jedna osoba nabiera �normaln¹� ilo�æ powietrza i przez w¹¿ wdmuchuje do pojemnika. Zapisujemy,
ile powietrza wdmucha³a. Odwracamy butlê, uzupe³niamy wodê i ponownie odwracamy dnem do
góry. Kolejne osoby wdmuchuj¹ �normaln¹� ilo�æ powietrza, a my notujemy je dok³adnie.

W nastêpnej kolejno�ci wszyscy nabieraj¹ maksymaln¹ ilo�æ powietrza do p³uc i jak najmocniej
wypieraj¹ powietrze �do ostatniego tchu� z p³uc do pojemnika.

Ustalamy ró¿nice miêdzy �normalnym� i �maksymalnym� wydechem oraz ustawiamy ranking
najbardziej pojemnych p³uc w grupie.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego woda z pojemnika po odwróceniu dnem do góry nie wyp³ywa?
Od czego zale¿y wielko�æ wydechu i pojemno�æ p³uc?
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222. Wykrywamy alkohol

Materia³y na grupê:
dostêp do gazu
garnek �redniej wielko�ci z gor¹c¹ wod¹
probówki, uchwyty do probówek
etanol, dwuchromian potasu (wodny roztwór 1%)
stê¿ony kwas siarkowy (ostro¿nie!!!)
pachn¹ce ciecze: woda z alkoholem, perfumy, woda po goleniu, woda z aromatem

migda³owym, p³yn do mycia okien, p³yn do mycia naczyñ, itd.
menzurka, zakraplacz

Przebieg:
Do probówki wlewamy 5 cm3 alkoholu etylowego. Dodajemy do niego 3 cm3 1% roztworu

dwuchromianu potasu. Obserwujemy, jaki kolor ma mieszanina.
Kolejno wkraplamy 3-4 krople stê¿onego kwasu siarkowego i wk³adamy probówkê (uchwyt!)

do gor¹cej wody w garnku. Trzymamy probówkê w garnku kilka minut i obserwujemy, jaki kolor
ma mieszanina.

Dostajemy kilka ponumerowanych probówek z ró¿nymi pachn¹cymi cieczami. Zadaniem naszym
jest rozpoznanie, w których jest alkohol etylowy, a w których nie.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego mieszanina zmienia barwê z pomarañczowej na zielon¹, a nawet niebiesk¹?
Od czego zale¿y ostateczny kolor mieszaniny z alkoholem?
Jak wykryæ alkohol w u¿ywanych przez nas p³ynach?
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223. Dwutlenek wêgla

Materia³y na grupê:
litrowa szklana butelka
wê¿yk gumowy lub plastikowy dopasowany do korka (od butelki)
wêglan wapnia (np. grys wapienny)
kwas solny (roztwór 15%)
dwa s³oiki pó³litrowe
dwie �wieczki na tort, plastelina

Przebieg:
Do butelki wrzucamy grys wapienny (ok. 10 dkg) i ostro¿nie dolewamy 200 ml roztworu kwasu

solnego. Zatykamy butelkê korkiem z wê¿ykiem (powinny byæ szczelne). Na dnie pó³litrowego s³oika
przyklejamy plastelin¹ �wieczkê tortow¹ i zapalamy. Drugi koniec wê¿yka umieszczamy na dnie tego
s³oika. Prowadzimy obserwacje. Gdy �wieca zga�nie (dlaczego?), odczekujemy jeszcze 5 minut.

W drugim s³oiku przyklejamy drug¹ �wiecê tortow¹ i zapalamy j¹. Bierzemy pierwszy s³oik i ostro¿nie
zbli¿amy do drugiego, dotykaj¹c ich brzegów. �Przelewamy� zawarto�æ pierwszego s³oika do drugiego,
obserwuj¹c zachowanie siê drugiej zapalonej �wiecy.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pierwsza �wieca zgas³a?
Dlaczego druga �wieca zgas³a przy �przelewaniu�?
Jakie w³a�ciwo�ci dwutlenku wêgla mo¿emy okre�liæ na podstawie tego do�wiadczenia?
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224. Wodór

Materia³y na grupê:
miseczka z wod¹
p³yn do mycia naczyñ
kawa³ki blaszki cynkowej
kwas solny
probówka z korkiem i wê¿ykiem w korku
zapa³ki, �wieca, d³ugie wyka³aczki

Przebieg:
Do probówki wrzucamy kilkana�cie kawa³ków blaszki cynkowej i dolewamy kwas solny do 3/4

objêto�ci probówki. Zatykamy jej wylot korkiem ze szczelnym (bardzo!) wê¿ykiem. Drugi koniec
umieszczamy w miseczce, do której nalewamy wodê i p³yn do mycia naczyñ.

Gdy na powierzchni mieszaniny w miseczce zaczynaj¹ powstawaæ bañki mydlane, zapal �wiecê
i od niej odpal d³ug¹ wyka³aczkê. Zapalon¹ wyka³aczkê zbli¿aj do baniek i obserwuj, co siê dzieje?

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego powstaj¹ bañki mydlane?
Dlaczego bañki �strzelaj¹� z cichym wybuchem?
Jakie w³a�ciwo�ci wodoru mo¿emy okre�liæ na podstawie tego do�wiadczenia?
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225. Tlen

Materia³y na grupê:
miska z wod¹, cylinder (wysoki)
nadmanganian potasu
palnik denaturowy lub gazowy
probówka z korkiem i wê¿ykiem w korku
zapa³ki, wêgiel drzewny, d³uga pinceta (monterska)

Przebieg:
Do probówki wrzucamy proszek nadmanganianu potasu (do 3/4 objêto�ci probówki). Zatykamy

jej wylot korkiem ze szczelnym (bardzo!) wê¿ykiem. Drugi koniec umieszczamy w misce, do której
nalewamy wodê do po³owy wysoko�ci. Do wysokiego cylindra nalewamy do pe³na wody, przykrywamy
wylot rêk¹, by siê woda nie wyla³a i wstawiamy dnem do góry do miski z wod¹ tu¿ nad wylotem
wê¿yka (jedna osoba powinna trzymaæ cylinder, by siê nie przewróci³). Zbli¿amy probówkê do p³omienia
i ogrzewamy nadmanganian potasu.

Gdy zaczynaj¹ powstawaæ b¹belki, �³apiemy� je w cylindrze. Gaz wypiera wodê. Gdy cylinder
jest ju¿ pe³ny gazu, zakrywamy jego wylot d³oni¹ i b³yskawicznie obracamy, stawiaj¹c otwarty
na stole. W ogniu palnika rozgrzewamy wêgiel drzewny, trzymaj¹c go pincet¹. Gdy siê dobrze tli,
wk³adamy pionowo wêgielek do cylindra z naszym gazem. Obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego powstaj¹ b¹belki?
Jakie w³a�ciwo�ci tlenu mo¿emy okre�liæ na podstawie tego do�wiadczenia?
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226. Ma³a koksownia

Materia³y na grupê:
d³uga ¿aroodporna probówka (min. 14 cm)
korek z otworem i w³o¿on¹ weñ szklan¹ rurk¹ z przewê¿eniem na koñcu
kawa³ki wêgla kamiennego
dostêp do palnika gazowego
uchwyt do probówki

Przebieg:
Do probówki wrzucamy pokruszone kawa³ki wêgla kamiennego. Zatykamy wylot probówki korkiem

z umieszczon¹ w nim szklan¹ rurk¹ z przewê¿eniem na koñcu (w stronê wylotu). Bierzemy probówkê
w uchwyt i trzymamy cierpliwie nad p³omieniem gazowym, obserwuj¹c, co siê dzieje w �rodku
(wzrokiem).

Po jakim� czasie przytykamy zapalon¹ zapa³kê do wylotu przewê¿onej rurki i zapalamy wydostaj¹cy
siê gaz. Czynimy obserwacje przez kilkana�cie minut (wzrokiem, wêchem). Potem oddalamy probówkê
od p³omienia, czekaj¹c a¿ ostygnie.

Po ostygniêciu otwieramy korek, badamy zawarto�æ (wêchem, dotykiem, wzrokiem).

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego i z czego powstaje gaz palny w tym do�wiadczeniu?
Z czego sk³ada siê wêgiel kamienny, skoro po destylacji zosta³y ró¿ne jego frakcje? Jakie?
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227. Woda pod pr¹dem!

Materia³y na grupê:
jedna stara bateria p³aska
trzy baterie p³askie nowe
cienki drut izolowany
szczypce lub no¿yce
lutownica, cyna do lutowania
miska, plastelina
dwa s³oiczki (ok. 100 cm3 ka¿dy)

Przebieg:
Star¹ p³ask¹ bateriê rozcinamy szczypcami i wyjmujemy z niej prêty grafitowe. Do kapturków

prêtów grafitowych przylutowujemy przewody izolowane, ka¿dy po 30 cm d³ugo�ci.
Trzy nowe baterie ³¹czymy równolegle. Do miski nalewamy wodê do 1/2 wysoko�ci. Do s³oiczków

nabieramy wodê (do pe³na) i zakrywaj¹c szczelnie otwór, odwracamy do góry dnem. Wk³adamy pod
s³oiczki wêglowe elektrody (jedna pod ka¿dy s³oiczek) i unieruchamiamy ca³o�æ plastelin¹ do dna
miski, pozostawiaj¹c milimetrow¹ szparê pod s³oiczkami.

Wolne koñcówki przewodów od wêglowych elektrod pod³¹czamy do zestawu baterii. Obserwujemy,
jak przy elektrodach powstaje gaz. Po wype³nieniu ca³ych s³oiczków sprawdzamy dowoln¹ metod¹,
jaki to gaz (a mo¿e dwa gazy?).

Problem do rozwi¹zania:
Z czego i jaki gaz powstaje przy elektrodach? Czy przy obu taki sam?
W jaki sposób sprawdziæ, jakie gazy powsta³y?
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228. Hodowla ple�ni

Materia³y na grupê:
trzy plastikowe torebki (min. 20 cm x 30 cm)
gumki recepturki, szklanka
kromka chleba, czerstwa bu³ka pszenna
orzech kokosowy (�wie¿y)
³y¿eczka do herbaty, nó¿, m³otek

Przebieg:
Orzech kokosowy rozbijamy na pó³ (mleczko z orzecha oddzielamy do szklanki - mo¿emy je wypiæ).

Bu³kê przecinamy no¿em na dwie czê�ci. Kromkê chleba oddzielamy od reszty bochenka. Chleb,
bu³kê i otwarty orzech ustawiamy na pó³ dnia w cieniu w ogrodzie. Po tym czasie umieszczamy
w plastikowej torebce kromkê chleba, w drugiej bu³kê podzielon¹ na pó³, w trzeciej orzech kokosowy
roz³upany na pó³. Do torebek z chlebem i bu³k¹ wlewamy kilka ³y¿ek wody, zamykamy torebkê
i k³adziemy w ciemne, wilgotne, ale ciep³e miejsce. Po up³ywie piêciu-siedmiu dni wydobywamy
z ciemno�ci i obserwujemy (przez foliê) zawarto�æ torebek.

Problem do rozwi¹zania:
Sk¹d siê wziê³a ple�ñ na chlebie, bu³ce i orzechu kokosowym?
W jaki sposób rozmna¿aj¹ siê ple�nie? Czym siê ¿ywi¹?
Jak jeszcze mo¿na wyhodowaæ ple�nie?
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229. Jak reaguje ro�lina?

Materia³y na grupê:
du¿a doniczkowa ro�lina (min. pó³ metra wysoko�ci)
woreczek foliowy
papierowa ta�ma klej¹ca
kawa³ek czarnego kartonu
no¿yczki

Przebieg:
Jeden z du¿ych li�ci ro�liny doniczkowej os³aniamy torebk¹ foliow¹ (uwa¿amy, by przy nak³adaniu

torebki nie uszkodziæ li�cia). Uszczelniamy torebkê ta�m¹ klej¹c¹.
Drugi li�æ oklejamy czarnym kartonem (wcze�niej wycinamy z kartonu dwa kawa³ki, nieco wiêksze

od li�cia). Równie¿ i w tym przypadku pomocna bêdzie papierowa ta�ma klej¹ca.
Obserwujemy li�æ w torebce co kilka - kilkana�cie godzin przez tydzieñ.
Li�æ w opakowaniu z czarnego kartonu ods³aniamy po tygodniu, obserwujemy zmiany.

Problem do rozwi¹zania:
Sk¹d siê wziê³a woda w torebce z li�ciem?
W jaki sposób li�cie pozbywaj¹ siê nadmiaru wody?
Dlaczego li�æ zas³oniêty kartonem sta³ siê ¿ó³ty?
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230. �wiat³oczu³y papier

Materia³y na osobê:
papiery fotograficzne du¿ych rozmiarów (najlepiej 15 cm x 21 cm)
czarny karton, no¿yczki
prze�roczysta folia takiego samego formatu jak papier fotograficzny
czarne pisaki do folii (a mo¿e i markery)

Materia³y na grupê:
papierowa ta�ma klej¹ca
kuweta z wywo³ywaczem fotograficznym
kuweta z utrwalaczem fotograficznym
zaciemnione pomieszczenie z czerwonym o�wietleniem
podwójna czarna koperta z czarnego kartonu
zadanie wykonujemy w s³oneczny dzieñ

Przebieg:
Z czarnego kartonu wycinamy dwa prostok¹ty: jeden o rozmiarach 25 cm x 30 cm, drugi

o rozmiarach 30 cm x 35 cm. Zaginaj¹c brzegi sklejamy prostok¹ty w dwie koperty: jedna po zgiêciu
bêdzie mia³a wielko�æ 20 cm x 25 cm, druga po zgiêciu bêdzie mia³a wielko�æ 25 cm x 30 cm. Koperty
mo¿na w³o¿yæ bez problemu jedn¹ w drug¹.

Z czarnego kartonu wycinamy prostok¹t wielko�ci posiadanego przez nas papieru fotograficznego.
W �rodku kartonu wycinamy jak¹� formê lub figurê (figury), np. serce, kwadrat, trójk¹t, ko³o, cztery
ko³a, czterolistn¹ koniczynê, li�æ lipy, itp. Na karton ten k³adziemy prze�roczyst¹ foliê, na której rysujemy
pisakiem w obrêbie wyciêtej figury ró¿nego typu wzory, grafikê, napisy, itp.

W ciemni (przy czerwonym �wietle) wyjmujemy z opakowania papier fotograficzny, na niego
nak³adamy prze�roczyst¹ foliê z narysowanym wzorem, napisami, na foliê k³adziemy czarny karton
z wyciêtymi figurami. £¹czymy trzy elementy papierow¹ ta�m¹ klej¹c¹ w taki sposób, by nie przys³oniæ
ta�m¹ czê�ci wyciêtych w czarnym kartonie.

Wk³adamy zestaw do mniejszej koperty z czarnego kartonu. Kolejne osoby z grupy wykonuj¹ swoje
prace i wk³adaj¹ do mniejszej czarnej koperty. Po zakoñczeniu kopertê tê wk³adamy do wiêkszej czarnej
koperty w taki sposób, by otwarty brzeg by³ w �rodku. Wynosimy kopertê na s³oñce. Szybko, kolejno
wyjmujemy zawarto�æ czarnej koperty i k³adziemy czarnym kartonem do góry w nas³onecznionym miejscu
na oko³o 2 minuty. Po tym czasie chowamy je z powrotem w dwóch kopertach.

Wracamy do ciemni i po wyjêciu rozk³adamy nasze zestawy, wyjmuj¹c papier fotograficzny
i wk³adaj¹c go do kuwety z wywo³ywaczem fotograficznym. Przygl¹damy siê, jak na papierze
fotograficznym pojawiaj¹ siê
wzory, po czym wk³adamy
papier do kuwety z utrwa-
laczem. Na koniec suszymy
prace fotograficzne, naklejamy
na bia³y karton, podpisujemy
i wykonujemy wystawê prac.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego na papierze fotograficznym pojawiaj¹ siê wzory?
Jaka jest rola wywo³ywacza, a jaka utrwalacza fotograficznego?
Jak uzyskaæ szaro�æ na papierze fotograficznym?
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231. Stukaj¹ce pude³ko

Materia³y na grupê:
papierowa ta�ma klej¹ca
klej polimerowy, kartki bia³ego papieru
no¿yk introligatorski, no¿yczki, pisaki w ró¿nych kolorach, linijka
gruba tektura (np. po opakowaniach)
szklana lub metalowa kulka ok. 1 cm �rednicy (np. z ³o¿yska)

Przebieg:
Z grubego kartonu z pomoc¹

no¿yczek, no¿yka introligatorskiego
i linijki konstruujemy p³askie pude³ko
z wieczkiem o wymiarach: 5 cm x 40
cm x 40 cm. Sklejamy pude³ko ta�m¹
i klejem w taki sposób, by wieczko
mo¿na by³o szybko otworzyæ, ale by
nie by³o w pude³ku szpar, przez które
mo¿na podejrzeæ do �rodka.
W �rodku pude³ka montujemy
z kartonika sztywne przeszkody,
tworz¹c co� w rodzaju �tekturowego
labiryntu�. Wk³adamy do labiryntu
kulkê.

Zadaniem pozosta³ych grup jest
odgadniêcie uk³adu labiryntu
w pude³ku, jedynie po odg³osach
wydawanych przez stukaj¹c¹
wewn¹trz kulkê. Grupy wymieniaj¹
siê pude³kami i rysuj¹ na kartce
o wymiarach 40 x 40 cm odgadywane
labirynty. Na zakoñczenie nanosimy
na kartki innym kolorem prawdziwy
uk³ad �cian w pude³ku i oceniamy,
która grupa by³a najbli¿sza
rozpracowania �labiryntu�.

Problem do rozwi¹zania:
Jak rozpoznaæ uk³ad labiryntu w zamkniêtym pude³ku na podstawie stukania kulki?
Jak poruszaæ pude³kiem, by informacja by³a pe³niejsza?
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232. Rozszerzaj¹ca siê galaktyka

Materia³y na grupê:
kilka okr¹g³ych balonów (du¿ych) w jasnych kolorach
mocny spinacz do bielizny
dratwa, no¿yczki, czarny pisak do folii

Przebieg:
Nadmuchujemy balon do 1/4 jego objêto�ci, zaginamy ustnik i �ciskamy mocno klamerk¹,

by powietrze nie ucieka³o. Na pow³oce balonu pisakiem do folii rysujemy kilkadziesi¹t wyra�nych
kropek (bêd¹ symulowa³y gwiazdy). Kontynuujemy nadmuchiwanie balonu a¿ do maksymalnej
objêto�ci, obserwuj¹c zachowanie siê kropek na jego pow³oce.

Tym sposobem dokonali�my symulacji �rozszerzania siê galaktyki�.
Wiemy jednak, ¿e we Wszech�wiecie istniej¹ miliony galaktyk, które tak¿e oddalaj¹ siê od siebie.

Zaprojektujcie w grupie i wykonajcie symulacjê, która poka¿e jednocze�nie powiêkszanie siê galaktyk
oraz powiêkszanie siê ca³ego Wszech�wiata, a zatem oddalanie siê galaktyk od siebie.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie parametry w powiêkszaj¹cej siê galaktyce ulegaj¹ zmianie?
Jak wykonaæ symulacjê powiêkszania siê ca³ego Wszech�wiata?



Klub M³odego Odkrywcy 500 247

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego niewiruj¹cy bumerang nie zawraca³?
2. Co spowodowa³o, ¿e bumerang zawróci³ w powietrzu?
3. Dlaczego po osi¹gniêciu najwy¿szego punktu nie spada³ on dalej w tym samym kierunku?
4. Dlaczego bumerang zawróci³?

233. Bumerang wracaj!

Materia³y:
karton
wzorniki
gumki recepturki
no¿yczki
o³ówek

Przebieg:
1. Odrysowaæ wzornik bumeranga

(rys.1) na kartonie i wyci¹æ.
2. Spróbowaæ rêcznie rzuciæ

bumerang i zaobserwowaæ jego lot.
3. Zrobiæ z gumki recepturki procê

na palcach jednej z r¹k.
4. Przy³o¿yæ bumerang wyciêciem w jednym z ramion, naci¹gn¹æ gumkê i wystrzeliæ bumerang

z gumki tak, ¿eby lec¹c wirowa³ w powietrzu (rys.2).
5. Obserwowaæ lot bumeranga.
6. Powtarzaæ próby a¿ do osi¹gniêcia efektu zawracania bumeranga w powietrzu i powrotu

do miejsca wystrzeliwania.

rys.1
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Problem do rozwi¹zania:
1. Na jakiej zasadzie dzia³a silnik odrzutowy w tej torpedzie?
2. Co mo¿e utrudniaæ ruch torpedy do przodu?
3. W jaki sposób mo¿na zwiêkszyæ odleg³o�æ odrzutu torpedy?

234. Wystrza³owa torpeda

Materia³y:
deseczka grubo�ci oko³o 6 mm (np. panel pod³ogowy)
d³ugie pinezki
grubszy karton na kó³ka
butelka plastikowa 0,5l
korek od butelki
ig³a do pompowania pi³ek
pompka - najlepiej samochodowa

Przebieg:
Z kawa³ka deseczki (np. panel pod³ogowy) wycinamy podstawê konstrukcji. Do boków podstawy

przybijamy pinezkami cztery kó³eczka np. z grubego kartonu lub wg w³asnego pomys³u. Na podstawie
mocujemy  ³o¿e dla korpusu torpedy lub wymy�lamy inny sposób jego zamocowania. Korpusem
bêdzie butelka plastikowa, do której  dopasowujemy ciasno korek i mocujemy na niej ster. W korku
robimy szpikulcem ma³y otwór i wciskamy w niego ig³ê do pompowania pi³ek. Pod³¹czamy do ig³y
pompkê do kó³ samochodowych i wt³aczamy do butelki powietrze. Sprê¿one powietrze powinno
wypchaæ korek z ig³¹ z butelki i spowodowaæ �odepchniêcie torpedy do przodu�.

Warto zrobiæ miêdzy uczestnikami konkurs na najdalej �odrzucon¹� torpedê.
Co zaobserwowano?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Na jakiej zasadzie dzia³a ten silnik odrzutowy?
2. Jakie czynniki decyduj¹ o wysoko�ci lotu rakiety?
3. Wykonaj eksperymenty z ró¿n¹ ilo�ci¹ paliwa oraz �rednic¹ wylotu paliwa.
4. Ile paliwa (wody) wlanego do rakiety daje najlepszy efekt wzniesienia?
5. Jak¹ rolê pe³ni¹ w rakiecie stateczniki boczne?

235. Rakieta na paliwo wodne

Materia³y:
butelka plastikowa 1 l
korek do butelki
twardy karton lub inny materia³
ig³a od pompki do pi³ek
rurka plastikowa
karton kolorowy
pisaki kolorowe
ta�ma klej¹ca
drut sztywny 0,5 m d³ugo�ci
pistolet do po³¹czeñ na gor¹co wraz z wk³adem

Przebieg:
Eksperyment mo¿na przeprowadziæ z butelk¹ 0,5 l lub wiêksz¹.
Z twardego kartonu lub innego materia³u nale¿y wykonaæ dolne stateczniki i przykleiæ na gor¹co

do butelki. Zadbajmy równie¿ o ca³y wygl¹d rakiety nadaj¹c jej ciekawy, aerodynamiczny wygl¹d.
Do bocznej �cianki rakiety nale¿y przykleiæ wzd³u¿ rurkê z plastiku.

Przygotowujemy równie¿ 0,5 metrowy sztywny drut, który zostanie wbity w ziemiê i osadzony
w rurce. Powinien lu�no przesuwaæ siê w rurce. W dolnej czê�ci butelki umieszczamy na wcisk korek
i robimy w nim otwór na ig³ê, tak ¿eby mo¿na by³o wt³aczaæ do niej powietrze za pomoc¹ pompki
samochodowej. Przygotowan¹ rakietê po czê�ciowym wype³nieniu wod¹ nasadzamy na wbity
do ziemi drut i pompujemy do niej powietrze, a¿ do momentu jej wyrzutu w górê. Rakietê, po czê�ciowym
nape³nieniu wod¹ i sprê¿onym powietrzem (przy pomocy pompki samochodowej), mo¿na wypu�ciæ
�w przestworza� na zupe³nie poka�n¹ wysoko�æ.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Na jakiej zasadzie dzia³a ten silnik odrzutowy?
2. Która to zasada dynamiki i jak brzmi?
3. Jakim ruchem porusza³a siê rakieta podczas wznoszenia?
4. Od czego zale¿a³a si³a ci¹gu rakiety?

236. Podró¿ na Marsa

Materia³y:
rurka plastikowa d³ugo�ci ok. 20 cm i �rednicy dostosowanej do �rednicy silniczka
ta�ma przylepna
grubszy karton
pistolet na klej do ³¹czenia elementów na gor¹co
kartka papieru ksero
sznurek
górna obsadka pisaka
rurka plastikowa
prosty drut d³ugo�ci 0,5 m
Silniczki na proch o sile ci¹gu 2,5 Ns (4 z³) lub 5 Ns mo¿na zakupiæ na zamówienie
w modelarskim sklepie internetowym na stronie www.jordan.jx.pl

Przebieg:
Przygotowujemy rurkê plastikow¹ na korpus rakiety o d³ugo�ci 20-30 cm i �rednicy dopasowanej

do wielko�ci �rednicy silniczka. Powinien on wchodziæ do dolnej czê�ci rurki na mocny wcisk i wystawaæ
z niej oko³o  0,5 cm. Równie¿ do dolnej czê�ci rakiety  przyklejamy na gor¹co stateczniki oraz rurkê
plastikow¹, do której wejdzie sztywny drut jako prowadnica. Spadochron wykonamy z kartki papieru
w kszta³cie prostok¹ta, którego sk³adamy w harmonijkê. Nastêpnie nale¿y wykonaæ górn¹ czê�æ
rakiety. Mo¿na skorzystaæ np. z zatyczek do flamastrów. Za pomoc¹ mocnej nici lub sznurka nale¿y
po³¹czyæ ze sob¹ korpus rakiety, górn¹ kapsu³ê korpusu oraz spadochron. Sposób po³¹czenia
wg w³asnego pomys³u. Przygotowujemy teraz stanowisko do odpalenia rakiety. Sztywny drut wbijamy
w ziemiê i za pomoc¹ ta�my robimy ograniczenie dla rurki. Teraz dopiero wk³adamy do silniczków
lonty i delikatnie za pomoc¹ malutkiego kawa³eczka plasteliny przytrzymujemy go, ¿eby nie wysun¹³
siê. Lont podpalamy dopiero, kiedy wszyscy uczestnicy odsun¹ siê na odleg³o�æ oko³o 30 metrów od
stanowiska. Nale¿y zachowaæ wszystkie zasady bezpieczeñstwa, tj. odleg³o�æ od lasu, najbli¿szych
zabudowañ oko³o 300-500 metrów. Rakieta po wystrzeleniu z du¿¹ prêdko�ci¹ wznosi siê na wysoko�æ
oko³o 100 metrów, a nastêpnie zostaje z niej wyrzucony spadochron, powoduj¹c amortyzacjê upadku
rakiety na ziemiê.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego nie s³ychaæ tykania zegarka w pierwszym do�wiadczeniu?
2. Co spowodowa³a przy³o¿ona deseczka?
3. Z jakim zjawiskiem mamy do czynienia?

237. Tyka czy nie tyka?

Materia³y:
szklanka
zegarek
chusteczka higieniczna
deseczka lub szklana szybka

Przebieg:
Fale d�wiêkowe jak wszystkie fale ulegaj¹ ró¿nym zjawiskom fizycznym. Sprawdzimy to w naszym

do�wiadczeniu.
Na dnie szklanki umie�æ na kawa³ku chusteczki zegarek, który tyka. Przy³ó¿ ucho bezpo�rednio

oraz pod pewnym k¹tem do wylotu szklanki. Co s³yszysz? Wypróbuj ró¿ne ustawienia ucha wzglêdem
�cianek szklanki.

Nastêpnie ustaw deseczkê lub szybkê szklan¹ pod pewnym k¹tem nad wylotem szklanki.
Ponownie wypróbuj ró¿ne ustawienia ucha wzglêdem szklanki.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Które wahad³a wzajemnie siê pobudza³y do drgañ?
2. Jaki warunek, oprócz jednakowej d³ugo�ci wahade³ (sznurków), jest spe³niony do wzajemnego

pobudzania do drgañ?
3. Z jakim zjawiskiem mamy do czynienia?
4. Wyja�nij, dlaczego przechodz¹c przez wisz¹cy most grup¹, nie nale¿y i�æ tzw. równym krokiem?

238. Dziwne perpetuum-mobile

Materia³y:
linka d³. 1-2 m
cztery lub wiêcej jednakowych nakrêtek od �rub
no¿yczki

Przebieg:
Przygotuj linkê (sznurek) o d³ugo�ci oko³o 50-60 cm i przywi¹¿ go z dwóch stron do stabilnych

statywów, np. do dwóch pni drzew, dwóch s³upów lub haków mocno przymocowanych do muru.
Linka musi byæ mocno naciagniêta (jak struna).

Przygotuj sze�æ sznurków: po dwa jednakowej d³ugo�ci i przywi¹¿ je do naci¹gniêtej linki, najlepiej
na przemian. Do ich koñców umocuj nakrêtki, dbaj¹c o utrzymanie jednakowej d³ugo�ci sznurków
w parach. Wychyl z po³o¿enia równowagi jedn¹ z nakrêtek na sznurku, np. nakrêtkê na najkrótszym
sznurku i uwa¿nie obserwuj ruch powsta³ego wahad³a. Powtórz to z innymi nakrêtkami.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co powiesz o odstêpach czasu miêdzy kolejnymi stukniêciami (w przybli¿eniu)?
2. Jakiemu ruchowi odpowiada taka zale¿no�æ, czyli jakim ruchem porusza³y siê pi³eczki (nakrêtki)?
3. Jak nazwaæ przyspieszenie, z którym porusza³y siê pi³eczki?
4. Ile ono wynosi na Ziemi?

239. Spadaj¹ce pi³eczki

Materia³y:
kilka pi³eczek pingpongowych lub nakrêtek
linka lub sznurek
stoper

Przebieg:
Przygotuj sznurek i kilka pi³eczek pingpongowych (lub jednakowych nakrêtek). Ponawlekaj pi³eczki

lub powi¹¿ nakrêtki na sznurek i umocuj je za pomoc¹ wêze³ków tak, aby odleg³o�ci miêdzy nimi
mia³y siê do siebie jak kolejne liczby nieparzyste, np. 10 cm, 30 cm, 50 cm itd. Nastêpnie stoj¹c
na krze�le, trzymaj sznurek tak, aby pierwsza pi³eczka (nakrêtka) dotyka³a pod³ogi. Wypu�æ z rêki
koniec sznurka i ws³uchaj siê w kolejne stukniêcia pi³eczek (nakrêtek) o pod³ogê. Powtórz
do�wiadczenia kilkakrotnie i spróbuj dokonaæ pomiaru czasu miêdzy kolejnymi stukniêciami (wyniki
zapisz w przybli¿eniu).
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co mo¿esz powiedzieæ o przyspieszeniu tego wózka (zabawki)?
2. Jakim ruchem porusza³ siê wózek (zabawka)?
3. Jak zwiêkszyæ przyspieszenie wózka (zabawki)?

240. Jak zmierzyæ przyspieszenie?

Materia³y:
wózek lub zabawka na kó³kach
linka
kr¹¿ek lub bloczek nieruchomy
obci¹¿nik
stoper

Przebieg:
Przygotuj wózek lub zabawkê, która porusza siê na kó³kach i przywi¹¿ do niego sznurkiem obci¹¿nik.

Ustaw wózek na stole, a sznurek z obci¹¿nikiem przewie� przez nieruchomy bloczek tak, aby zwisa³
swobodnie i powodowa³ ruch wózka. Sprawd� teraz, jakim ruchem bêdzie porusza³ siê wózek.
W tym celu wybierz trzy odcinki drogi wózka, np. 30 cm, 60 cm, 90 cm i zmierz czas potrzebny na
przebycie przez wózek kolejnych odcinków dróg.

Wyniki pomiarów zapisz w tabeli.

Lp. Droga -s- [cm] Czas -t- [s] Przyspieszenie -a- [m/s2]

1. ........................ ........................ ........................................

2. ........................ ........................ ........................................

3. ........................ ........................ ........................................

Spróbuj obliczyæ warto�æ przyspieszenia, przekszta³caj¹c wzór: 2s = at2

Bior¹c pod uwagê niepewno�ci pomiarowe, wyniki zaokr¹glaj.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Ile bêdzie wynosi³a droga w 6 sekundzie ruchu?
2. Jak siê maj¹ do siebie odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach?
3. Jakim ruchem porusza³a siê kulka?

241. Jaka liczba bêdzie nastêpna?

Materia³y:
dwa metalowe prêty lub listewki okr¹g³e
metalowa kulka
stoper
ta�ma przylepna
pisak lub kreda

Przebieg:
Umocuj prêty (listewki) na podwy¿szeniu (klocek drewniany, ceg³a, ksi¹¿ki, itp.), a drugie koñce

przyklej ta�m¹ do pod³o¿a, w takiej odleg³o�ci od siebie, aby kulka mog³a siê swobodnie po nich
staczaæ. Wysoko�æ zamocowanego toru ustal po kolejnych próbach tak, aby prêdko�æ poruszania
siê kulki umo¿liwi³a okre�lenie jej po³o¿enia w dowolnym czasie trwania ruchu (prêdko�æ kulki
nie mo¿e byæ zbyt du¿a).

Spu�æ swobodnie kulkê z najwy¿szej wysoko�ci. Zmierz stoperem czas staczania siê kulki.
Zaznacz na prêtach (listewkach) kred¹ lub pisakiem po³o¿enia kulki po pierwszej, drugiej, trzeciej itd.
sekundzie trwania ruchu. Wyniki pomiarów umie�æ w tabelce.

Pomiar Czas -t-  [s] Droga -s- [cm] Wyniki po zaokr¹gleniu -s- [cm]

1 ........................ ........................ ........................................

2 ........................ ........................ ........................................

3 ........................ ........................ ........................................

4 ........................ ........................ ........................................

Oblicz teraz drogê, jak¹ kulka przeby³a :

Po 1 sekundzie = ..............................................

Miêdzy 1 a 2 sekund¹ = ..............................................

Miêdzy 2 a 3 sekund¹ = ..............................................

Miêdzy 3 a 4 sekund¹ = ..............................................

Przyjrzyj siê tym liczbom i wypisz je: ..............................................

W ten sposób mo¿na przewidzieæ
d³ugo�æ drogi przebytej przez kulkê
w ka¿dej nastêpnej sekundzie trwania
ruchu kulki.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Od czego zale¿y si³a wyporu dzia³aj¹ca na cia³o zanurzone w cieczy?
2. Dlaczego pude³ko z podwieszonym kamieniem nie utonê³o?
3. Ile pude³ek jest potrzebnych, aby� i Ty nie uton¹³?

242. Cze�æ Archimedesowi!

Materia³y:
plastikowe pude³ko z pokrywk¹ (np. po surówce)
kamieñ
ta�ma klej¹ca
miska z wod¹

Przebieg:
Wk³adamy kamieñ do pude³ka i zamykamy pude³ko pokrywk¹, a nastêpnie umieszczamy je

w wodzie. Obserwujemy zachowanie pude³ka.
Wyci¹gamy pude³ko z wody i kamieñ z pude³ka. Nale¿y teraz zamkn¹æ puste pude³ko, a pod jego

spód ta�m¹ klej¹c¹ przyczepiæ kamieñ i w³o¿yæ z powrotem do wody. Obserwujemy zachowanie
pude³ka z podczepionym kamieniem.

W którym wypadku pude³ko nie utonê³o?
Spo�ób ten wykorzystywali ju¿ Egipcjanie wiele tysiêcy lat temu. Transportuj¹c Nilem skalne bloki

wykorzystywane do budowy piramid, prawdopodobnie podczepiali je do spodu ³odzi.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak to jest mo¿liwe?
2. Sk¹d siê wziê³a �dziura� w dolnym trójk¹cie?
3. Dlaczego tak siê sta³o - wyja�nij.

243. Magiczny trójk¹t

Materia³y:
kserokopia dwóch trójk¹tów
(wzornik)
no¿yczki
kredki

Przebieg:
Otrzyma³e� kserokopiê trójk¹ta, który

podzielono na cztery figury: dwa trójk¹ty
prostokatne (T1 oraz T2) i dwa wieloboki
(W1 oraz W2). Pokoloruj kredkami ka¿d¹
figurê w górnym trójk¹cie na inny kolor.
Wytnij górny trójk¹t i podziel go na cztery
figury: T1, T2, W1, W2.

A teraz ustaw wyciête figury w dolnym
trójk¹cie w innym uk³adzie ni¿ by³y
poprzednio - trójkaty T1 oraz T2 zamieñ miejscami.

Staraj siê wype³niæ ca³y dolny trójk¹t. Co otrzyma³e�?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak¹ rolê pe³ni¹ monety?
2. Jak¹ rolê pe³ni s³ona woda, któr¹ nas¹czyli�my brystol?
3. W jaki sposób monety ,,³aduj¹ siê� ³adunkami?

244. Budujmy w³asne ogniwo

Materia³y:
monety wykonane z ró¿nych metali
kawa³ki brystolu
woda z sol¹
czu³y miernik pr¹du

Przebieg:
Wycinamy kawa³ki brystolu w kwadraty nieco wiêksze ni¿ �rednica posiadanych monet i nas¹czamy

je wod¹ z sol¹. Przek³adamy nas¹czony brystol na przemian z monetami. Je�li na górze znajduje siê
moneta, to na dole koñczymy uk³adanie stosu nas¹czonym papierem. Przyk³adamy do u³o¿onego
stosu od góry i od do³u elektrody miernika i sprawdzamy przep³yw pr¹du. U³ó¿ kilka stosów o ró¿nej
ilo�ci monet, prze³o¿onych brystolem, np. 1 moneta - 1 brystol, 2 monety - 2 brystole, 4 monety -
4 brystole, 8 monet - 8 brystoli, itd. w zale¿no�ci od posiadanej ilo�ci monet.

Policz, ile warstw monet u³o¿y³e� i zapisz napiêcie jakie wskaza³ miernik dla ka¿dej ilo�ci monet
w stosie.

Oblicz jakie napiêcie wytwarza jedno ogniwo.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego listki elektroskopu, przy przysuwaniu do spinacza linijki, rozsuwa³y siê?
2. Dlaczego po dotkniêciu naelektryzowan¹ linijk¹, listki elektroskopu rozsunê³y siê i nie opad³y?
3. Co zrobiæ, aby listki opad³y? Jak to wyt³umaczysz?

245. Elektrostatyka ze s³oika

Materia³:
szklany s³oik
spinacz lub kawa³ek drutu
rurka do napojów
folia aluminiowa
no¿yczki
plastelina
ig³a
plastikowa linijka
kawa³ek we³nianego materia³u (np. szalik)
foliowy woreczek

Przebieg:
Najpierw wykonamy elektroskop, czyli urz¹dzenie s³u¿ace do wykrywania ³adunków

elektrostatycznych. Ze spinacza zrób haczyk, a z folii aluminiowej wytnij dwa identyczne szerokie
paski. Zwróæ uwagê, aby ich ³¹czna d³ugo�æ by³a mniejsza od �rednicy s³oika. Zrób ig³¹ otwory
w �rodku plastikowej rurki i prze³ó¿ przez nie haczyk, tak ¿eby nie móg³ wysun¹æ siê z rurki. Trzeba
teraz z³o¿yæ oba paski folii i ig³¹ zrobiæ w nich otwór jak najbli¿ej ich krótszych krawêdzi. Zawiesiæ
paseczki na haczyku, tak aby nie styka³y siê ze sob¹. Powinny przy tym móc swobodnie przesuwaæ
siê po haczyku. Oprzyj rurkê o brzeg s³oika, tak aby haczyk z paskami folii znalaz³ siê w �rodku
s³oika. Obetnij koñce rurki wystaj¹ce poza brzeg s³oika. Za pomoc¹ plasteliny przymocuj rurkê
do s³oika.

Naelektryzuj linijkê, pocieraj¹c j¹ foliowym woreczkiem, a nastêpnie przysuwaj j¹ do prêta
elektroskopu, ale nie dotykaj.

Obserwuj listki.
Nastêpnie dotknij linijk¹ prêta elektroskopu. Co zaobserwowa³e�?
Teraz naelektryzuj linijkê, pocieraj¹c j¹ we³nianym materia³em, a nastêpnie przysuwaj j¹ do prêta

elektroskopu, ale nie dotykaj. Obserwuj listki.
Nastêpnie dotknij linijk¹ prêta elektroskopu. Co zaobserwowa³e�?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Które badane materia³y s¹ izolatorami, a które przewodnikami?
2. Co o tym decyduje?
3. Wykonaj katalog materia³ów: izolatorów i przewodników.

246. Co jest przewodnikiem, a co izolatorem?

Materia³y:
przygotowane wcze�niej dwa elektroskopy (patrz do�w. 13)
linijka
woreczek foliowy
spinacz
rurka plastikowa
chusteczka higieniczna i inne rodzaje materia³ów

Przebieg:
Nale¿y przygotowaæ dwa elektroskopy z do�wiadczenia nr 13 i po³¹czyæ ich prêty spinaczem.

Naelektryzuj jeden z elektroskopów przez dotyk np. naelektryzowan¹ linijk¹. Zaobserwujcie, co siê
stanie z listkami drugiego elektroskopu. Powtórzcie do�wiadczenia, ³¹cz¹c elektroskopy rurk¹
plastikow¹, chusteczk¹ higieniczn¹, materia³em w³ókienniczym itp. Obserwujcie zachowanie listków
elektroskopu.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego listki nie opad³y?
2. Co spowodowa³o dotkniêcie listków palcami?
3. Jak zmieni siê wychylenie listków po ponownym zbli¿eniu do prêta dodatnio na³adowanej linijki?
4. Spróbuj przewidzieæ i wyja�niæ wynik, a potem sprawdziæ do�wiadczalnie, czy mia³e� racjê.

247. Zabawy z elektroskopem

Materia³y:
przygotowany wcze�niej elektroskop (patrz do�w. 13)
linijka
woreczek foliowy

Przebieg:
Wyjmij z elektroskopu rurkê wraz z prêtem i listkami z folii i przymocuj j¹ na brzegu s³oika.

Po zbli¿eniu do prêta naelektryzowanej dodatnio (np. przez potarcie foliowym woreczkiem) linijki
listki siê rozchylaj¹. Sprawd� to. Gdy linijkê cofniemy, listki opadn¹. Gdy teraz nie odsuwaj¹c linijki
od górnej czê�ci prêta, na chwilê dotkniemy drug¹ d³oni¹ rozchylonych listków, listki opadaj¹.
A co siê dzieje z listkami, kiedy odsuniemy linijkê?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Kiedy twoja moc by³a wiêksza, gdy pokonywa³e� dystans biegn¹c czy id¹c?
2. Z wiêksz¹ moc¹ pracowa³e� wówczas, gdy czas pracy by³ krótszy czy d³u¿szy?

248. Kto mocniejszy?

Materia³y:
waga ³azienkowa
stoper lub zegarek z sekundnikiem
linijka
kalkulator
tablice matematyczno-fizyczne

Przebieg:
Cz³owiek, wchodz¹c po schodach,

wykonuje pracê zwi¹zan¹ ze wznoszeniem
siê na pewn¹ wysoko�æ, czyli
ze zwiêkszeniem swojej energii po³o¿enia.
Gdy wchodzi szybko, wykonuje pracê
w krótkim czasie, czyli pracuje z du¿¹ moc¹.

Jak du¿¹ moc¹ dysponujesz TY?
Aby siê o tym przekonaæ, wykonajmy do�wiadczenie wykorzystuj¹c wysokie schody, np. na korytarzu

szkolnym. W tym celu oblicz swój ciê¿ar, a nastêpnie zmierz wysoko�æ jednego schodka. Policz ilo�æ
schodów na wybranych dwóch dystansach (d³u¿szym i krótszym). Oblicz wysoko�æ schodów na ka¿dym
z dystansów. Wyniki zapisz w tabeli.

Pokonaj wyznaczony dystans, id¹c spokojnym krokiem, a potem biegn¹c z maksymaln¹ prêdko�ci¹.
Za ka¿dym razem zmierz stoperem czas, jaki by³ ci do tego potrzebny. Po odpoczynku powtórz
pomiary dla drugiego dystansu. Wyniki zapisz w tabeli.

Oblicz wykonan¹ przez siebie pracê.
Oblicz swoj¹ moc, gdy pokona³e� ka¿dy z dystansów.

Moja masa wynosi ........................

Mój ciê¿ar ma warto�æ ........................

Jeden schodek ma wysoko�æ ........................

Liczba schodków Wysoko�æ schodów Czas pokonania dystansu Wykonana praca Moc
[szt.] [m] [s] [J] [W]

id¹c .................... .................... .................... .................... ..........

biegn¹c .................... .................... .................... .................... ..........

id¹c .................... .................... .................... .................... ..........

biegn¹c .................... .................... .................... .................... ..........

Najwiêksza moc, z jak¹ pokonywa³e� schody wyra¿ona w koniach mechanicznych wynosi

(1 KM=735,5 W) ....................................................................................................................................
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Problem do rozwi¹zania:
Przedstawcie na powsta³ym uk³adzie ruch planet wokó³ S³oñca, uwzglêdniaj¹c (w przyjêtej przez
was skali) czas ich obiegu wokó³ S³oñca.

249. Uk³ad S³oneczny na szkolnym boisku

Materia³y:
sznurek d³ugo�ci oko³o 25-35 metrów
miarka centymetrowa
kreda lub patyk

Przebieg:
Spróbujemy zobaczyæ, w jakiej odleg³o�ci od S³oñca znajduj¹ siê w przyjêtej skali poszczególne

planety.
W tabeli podano �rednie odleg³o�ci poszczególnych planet od S³oñca. Wyra�cie te odleg³o�ci

w przyjêtej skali (1 m odpowiada 25 mln km). Wyniki wpiszcie do tabeli.

Planeta �rednia odleg³o�æ od S³oñca [mln km] �rednia odleg³o�æ od S³oñca w skali [m]

Merkury 58,1 .....................

Wenus 108,5 .....................

Ziemia 150 .....................

Mars 228,6 .....................

Jowisz 780,4 .....................

Saturn 1433,2 .....................

Uran 2882,7 .....................

Neptun 4516,4 .....................

Pluton 5927,7 .....................

A teraz spróbujmy kr¹¿yæ po orbitach, niczym planety.
Ustalcie, kto bêdzie odgrywa³, trzymaj¹c w rêkach odpowiednie przedmioty, rolê S³oñca

i poszczególnych planet. Wyjd�cie na szkolne boisko. Niech osoba pe³ni¹ca rolê S³oñca stanie
na �rodku boiska. Odmierzcie na sznurku odleg³o�æ, w jakiej powinien znajdowaæ siê Merkury.

Niech S³oñce trzyma pocz¹tek
sznurka, a Merkury z³apie sznurek
w odmierzonej odleg³o�ci
i naprê¿aj¹c go, obejdzie S³oñce,
rysuj¹c na ziemi patykiem lub kred¹
tor swojego ruchu.

Podobnie wykre�lcie te tory
planet, które mieszcz¹ siê na boisku
w ca³o�ci lub czê�ciowo. Okre�lcie
orientacyjnie, przez jakie
charakterystyczne miejsca waszej
miejscowo�ci przechodzi³by tor
ruchu pozosta³ych planet.
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Problem do rozwi¹zania:
Jakiego efektu doznaje nasze oko?

250. Ptaszek w klatce

Materia³y:
karton
nitka lub gumka recepturka
pisaki

Przebieg:
Wycinamy dwie kartki o wymiarach 5 cm x 5 cm. Na jednej rysujemy klatkê. Na drugiej rysujemy

ptaszka. Staramy siê, by klatka i ptaszek by³y narysowane na �rodku kartki. Wycinamy kartonik
o wymiarach  5 cm x 5 cm.  Kartki z narysowanymi przedmiotami naklejamy na kartonik w taki
sposób, by po jednej stronie znalaz³ siê ptaszek, a po drugiej klatka. Do kartonika przyklejamy lub
przywi¹zujemy dwie tasiemki lub gumkê recepturkê - dok³adnie na �rodku przeciwleg³ych krawêdzi,
u góru i u do³u rysunków.

Co zrobiæ, aby ptaszek wszed³ do klatki?
Podczas skrêcania palcami tasiemki lub gumki kartonik obraca siê raz w jedn¹ stronê,

raz w drug¹.
Jaki osi¹gn¹³e� efekt przy szybkim krêceniu kartonikiem?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czy kó³ko wyrzucone bez wirowania równie¿ powraca (sprawd�)?
2. Dlaczego kó³ko po osi¹gniêciu najwy¿szego punktu nie leci dalej, jak choæby rzucony kamieñ?
3. Jaki warunek musi byæ spe³niony, ¿eby kó³ko powraca³o?

251. Powracaj¹ce spodki

Materia³y:
karton
linijka
no¿yczki
ta�ma przylepna
klej

Przebieg:
Odrysowaæ na kartonie okr¹g o dowolnej �rednicy i wyci¹æ no¿yczkami. Wytnijcie pasek sztywnego

kartonu o szeroko�ci od 2 do 4 cm i d³ugo�ci o 2 cm d³u¿szej ni¿ obwód wyciêtego ko³a. Przyklejcie
go do ko³a wg swojego pomys³u, ale tak, aby powsta³ pier�cieñ wokó³ jego obwodu.

Kó³ko powinno byæ wykonane estetycznie i solidnie.
We�cie kó³ko do rêki i, trzymaj¹c je przed sob¹, zatoczcie nim ³uk i wyrzuæcie je b³yskawicznie

ruchem uko�nie w powietrze tak, aby siê unios³o, szybko przy tym wiruj¹c. Poæwiczcie rzuty, a¿ kó³ko
osi¹gn¹wszy szczytowy punkt swego lotu,  zawróci i wyl¹duje ko³o waszych stóp.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka jest ró¿nica w zachowaniu siê mleka pe³nego, odci¹gnietego i �mietanki na powierzchni

wody?
2. Spróbuj wyja�niæ, dlaczego krople inaczej siê zachowuj¹?
3. Jak zachowuje siê powierzchnia mleka stygn¹cego?
4. Wyja�nij, co obserwujesz?

252. Mleko w oczach chemika

Materia³y:
100 cm3 mleka 3,5 % i 100 cm3 mleka 0,5% lub 0%
10 cm3 �mietanki 30%
parowniczki lub miseczki szklane
zakraplacz

Przebieg:
Bez uciekania siê do encyklopedii mo¿na powiedzieæ, ¿e mleko jest wydzielin¹ gruczo³u mlekowego

ssaków, zawieraj¹c¹ wodê i inne substancje, g³ównie t³uszcz, bia³ko, cukier i sole mineralne.
Pe³ne i odci¹gniête
Do pierwszego do�wiadczenia potrzebne nam bêdzie mleko krowie tak zwane pe³ne i odci¹gniête.

Postarajmy siê o 100 cm3 mleka 3,5 % i 100 cm3 mleka 0,5 lub 0%. Pierwsze z nich zawiera 3,5%
t³uszczu, nazywamy je mlekiem pe³nym, a drugie, zawieraj¹ce 0,5% lub ca³kowicie sztucznie
pozbawione t³uszczu, mlekiem odci¹gniêtym. Do dwu parowniczek lub miseczek szklanych nalewamy
wodê o temperaturze pokojowej, po czym do jednej z miseczek, z ma³ej wysoko�ci, zakraplaczem
od lekarstw, wpuszczamy w odstêpach 1 minuty po kropli mleko pe³ne.

W taki sam sposób do drugiego naczynia wpuszczamy po kropli mleko odci¹gniête.
Na koñcu do trzeciego naczynia z wod¹ wpuszczamy kroplê �mietanki.
Uwaga!
Warunkiem powodzenia do�wiadczenia jest wpuszczenie kropli mleka do wody z wysoko�ci

nieprzekraczaj¹cej 1 cm!
Przy skoncentrowanej uwadze mo¿na dostrzec ró¿nicê w zachowaniu siê kropli mleka

odci¹gniêtego, pe³nego i �mietanki.
T³uszcz w mleku
T³uszcz stanowi poza wod¹ podstawowy sk³adnik mleka krowiego, a jego zawarto�æ jest czynnikiem

decyduj¹cym w rozliczeniach handlowych. W 1 cm3 mleka jest 3-6 miliardów kuleczek t³uszczu. Ka¿da
taka kuleczka pokryta jest cieniutk¹,
ale szczeln¹ b³onk¹ - otoczk¹
bia³kow¹. Jej obecno�æ mo¿emy
potwierdziæ nastêpuj¹cymi
do�wiadczeniami.

Ogrzewamy ok. 5 cm3 mleka
pe³nego do temperatury oko³o 50 oC.
W tej temperaturze t³uszcze zawarte
w mleku s¹ ju¿ stopione (temp.
topnienia t³uszczy wynosi 31-40 oC).
Obserwujemy powierzchniê mleka
podczas jego stygniêcia.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pajacyk nie stacza siê po desce jak normalny walec?

253. Fikaj¹cy pajacyk

Materia³y:
karton
linijka
no¿yczki
ta�ma przylepna
klej
metalowa kuleczka
wst¹¿ki

Przebieg:
Wykonajcie cylinder tekturowy. W tym celu musicie wyci¹æ dwa kó³ka z tektury o �rednicy np. 4 cm,

a nastêpnie prostok¹t o szeroko�ci 5 cm i d³ugo�ci obwodu wyciêtych kó³. Zwijamy prostok¹t w rulon
i od góry doklejamy jedno z kó³. Nastêpnie do �rodka wk³adamy stalow¹ kulkê i doklejamy do walca
drugie kó³ko. Doklejamy tasiemki jako nogi i rêce pajaca i ozdabiamy ca³y walec.

Pajacyka k³adziemy na desce lekko nachylonej wzglêdem poziomu. Nawet je�li go nie popchniemy
(chocia¿ czasami jest to konieczne), zaczyna, fikaj¹c kozio³ki, staczaæ siê w dó³.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co zrobiæ, aby rozkrêcony b¹k zacz¹³ wêdrowaæ wzd³u¿ po³o¿onego prêta?
2. Z jakiego metalu musi byæ wykonany ten drut?

254. Magiczny b¹k

Materia³y:
szpulka po niciach, gwó�d� lub ¿elazny bolec
drut d³ugo�ci oko³o 0,5 m
m³otek
pi³ka do drewna
pilnik do metalu
magnes

Przebieg:
Magicznego b¹ka mo¿emy wykonaæ sami z po³ówki drewnianej szpulki (mo¿esz j¹ zast¹piæ w³asnym

pomys³em), której nadajemy kszta³t sto¿ka. Osi¹ b¹ka mo¿e byæ gwó�d� lub ¿elazny bolec o takiej
�rednicy i d³ugo�ci, by mo¿na go by³o w³o¿yæ do szpulki i by koñce jego wystawa³y oko³o 1cm.
Jeden z koñców musimy zaostrzyæ, a sam szpic lekko spi³owaæ - bêdzie on stanowi³ nó¿kê b¹ka.

A teraz najwa¿niejsze:
Przed ostatecznym umieszczeniem osi w szpulce musimy j¹ oczywi�cie ..........................?

No w³a�nie, co zrobiæ, aby po rozkrêceniu b¹ka i ustawieniu go na stole, opieraj¹c metalow¹ nó¿kê
o drut wygiêty na przyk³ad w kszta³cie litery S,  b¹k  zacz¹³ wêdrowaæ wzd³u¿ wygiêtego drutu?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co zrobiæ, aby dwa druty ,,przyklei³y� siê do siebie?
2. Z jakiego metalu musi byæ wykonany ten drut?

255. Dziwny dysk

Materia³y:
okr¹g³y dysk (np. pude³ko po kremie NIVEA)
drut lub gwó�d�
grubszy drut d³ugo�ci oko³o 1m
pilnik
magnes

Przebieg:
Dysk mo¿emy wykonaæ z np. okr¹g³ego pude³ka z plastiku lub wg w³asnego pomys³u z drewna

i nastêpnie przez jego �rodek prze³o¿yæ drut i go unieruchomiæ. Z innego drutu wyginamy krzywkê,
która stanowi wyprofilowane szyny ¿elazne (jak na rysunku). Wprawiamy dysk w ruch wirowy
i k³adziemy go na szynach nachylonych pod k¹tem do poziomu i pozwalamy mu siê staczaæ.

Po doj�ciu do koñca szyn dysk powinien nie spa�æ wbrew oczekiwaniom, lecz toczyæ siê dalej,
min¹æ zagiêcie szyn i wêdrowaæ wzd³u¿ dolnego fragmentu.

Tylko co zrobiæ, aby tak siê sta³o i ca³a sztuczka siê uda³a?
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pinezka i b¹k zachowuj¹ siê tak dziwnie?

256. Tajemniczy b¹k

Materia³y:
pi³eczka pingpongowa
no¿yk
klej na gor¹co lub inny
ko³eczek
pisaki
pinezki z du¿¹ g³ówk¹

Przebieg:
Spróbuj wzi¹æ pinezkê z du¿¹ g³ówk¹ i trzymaj¹c j¹ za nó¿kê, rozkrêciæ w palcach. Efekt powinien

byæ zaskakuj¹cy, gdy¿ pinezka wiruj¹c powinna przeskoczyæ na nó¿kê. Po wytraceniu prêdko�ci,
oczywi�cie przewróci siê. Wszystko to dzieje siê jednak bardzo szybko i dlatego efektowniej wygl¹da
wirowanie specjalnie przygotowanego b¹czka dwukolorowego.

Aby zachowa³ siê on jak  pinezka, wykonamy go w nastêpuj¹cy sposób:
Z twardej, niedu¿ej pi³eczki (np. pingpongowej) �cinamy czaszê o wysoko�ci równej 1/7 �rednicy.

Do wnêtrza pi³eczki wklejamy ko³eczek o d³ugo�ci równej �rednicy pi³eczki. Do wklejenia ko³eczka
stanowi¹cego nó¿kê b¹ka trzeba u¿yæ tyle kleju, aby �rodek ciê¿ko�ci znalaz³ siê poni¿ej �rodka
pi³eczki. Na zakoñczenie malujemy na pi³eczce kolorowy pasek. Podczas wirowania b¹czka zmiana
po³o¿enia tego paska bêdzie informowa³a o wykonywanych ewolucjach.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co zmusza �mig³o do takiego ruchu?
2. Jak spowodowaæ zmiany kierunku obrotu �mig³a?

257. M³ynek

Materia³y:
dr¹¿ek drewniany o d³ugo�ci oko³o 40 cm i przekroju kwadratowym (bok oko³o 2 cm)
pilnik do drewna
papier �cierny
gwó�d�
m³otek
cienka listewka 2 cm x 8 cm

Przebieg:
M³ynek jest prost¹ zabawk¹ dzieciêc¹, któr¹ mo¿na wykonaæ w pó³ godziny. Na dr¹¿ku drewnianym

na jednym z jego naro¿ników, robimy naciêcia co 1 cm. Nastêpnie zaokr¹glamy jego ostre koñce.
Na koñcu dr¹¿ka mocujemy za pomoc¹ gwo�dzia drewniane �mig³o (cienk¹ listewkê o wymiarach
2 cm x 8 cm). Otwór, przez który przechodzi gwó�d�, nie powinien byæ zbyt ma³y - ma on swobodnie
drgaæ.

Tak przygotowany dr¹¿ek zachowuje siê do�æ niecodziennie. Trzymaj¹c go w jednej d³oni
i przeci¹gaj¹c po jego karbowaniu, np. o³ówkiem lub kluczem, wywo³ujemy ruch obrotowy �mig³a.
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Problem do rozwi¹zania:
Z jakiego materia³u musi byæ zrobiony spinacz, ¿eby Hindus móg³ lewitowaæ?

258. Lewituj¹cy Hindus

Materia³y:
pude³ko np. po butach
spinacz
nitka
magnes
kartonik

Przebieg:
Na kartoniku narysuj kszta³t sylwetki siedz¹cego Hindusa i przyklej go do spinacza. Przymocuj

jeden koniec nitki do dna pude³ka, a drugi do Hindusa, który siedzi na �rodku pude³ka. Maj¹c
do dyspozycji magnes mo¿esz spowodowaæ ,,lewitacje� Hindusa, bêdzie porusza³ siê do góry,
a¿ do momentu naprê¿enia nitki.
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Problem do rozwi¹zania:
Co jest przyczyn¹ podnoszenia kartki po drugiej stronie ksi¹¿ki?

259. Zrywanie dachu przez wichurê

Materia³y:
kartka papieru
ksi¹¿ka
odkurzacz

Przebieg:
Pos³uguj¹c siê podwójn¹ kartk¹ z zeszytu, mo¿emy stworzyæ model sytuacji, w której podczas

wichury dochodzi do zrywania dachów. Na grzbiecie ksi¹¿ki u³o¿onej na stole umieszczamy kartkê-
dach. Gdy na kartkê z jednej strony skierujemy strumieñ powietrza, wówczas kartka z drugiej strony
podnosi siê.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego cylinder ulega sp³aszczeniu po u³o¿eniu go na naelektryzowanej pokrywce?
2. Co powoduje jeszcze wiêksze sp³aszczenie cylindra po dotykaniu no¿yczkami?
3. Dlaczego nie powinno siê przenosiæ cylindra bezpo�rednio w d³oni?

260. Dlaczego siê p³aszcz¹?

Materia³y:
metalowa folia
no¿yczki
plastikowa taca lub pokrywka
plastikowa pa³eczka, np. rurka od odkurzacza

Przebieg:
Z paska metalowej folii o rozmiarach 7cm x 20 cm wykonujemy cylinder i k³adziemy go

na naelektryzowanej przez tarcie plastikowej pokrywce. Najlepiej przenie�æ go za pomoc¹ rury
plastikowej, by nie trzymaæ bezpo�rednio w d³oni. Cylinder ulega nieznacznemu sp³aszczeniu.
Gdy jednak dotkniemy go trzymanymi w rêku no¿yczkami, sp³aszczenie to wyra�nie powiêksza siê.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie cechy tkaniny bawe³nianej wykorzystywane s¹ w do�wiadczeniu?
2. Dlaczego �brudy� z mêtnej wody nie przesz³y do czystej wody w szklance?
3. Dlaczego tkanina jest brudna?

261. Filtr

Materia³y:
kawa³ek tkaniny bawe³nianej
s³oik mêtnej wody z ka³u¿y
czysta pusta szklanka

Przebieg:
Pust¹ szklankê ustawiamy nieco ni¿ej ni¿ s³oik z mêtn¹ wod¹. Nale¿y zwin¹æ p³ótno w wa³ek

i w³o¿yæ jeden koniec do wody w s³oiku, drugi za� do szklanki. Rozpocznie siê proces, który mo¿esz
bacznie obserwowaæ.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czym ró¿ni¹ siê owoce wyci¹gniête z wody czystej od tych z wody s³onej?
2. Jakie zjawisko wykorzystywane jest w do�wiadczeniu?

262. Dziwne suszone owoce

Materia³y:
sól
woda
rodzynki albo suszone �liwki
dwie szklanki

Przebieg:
Do obu szklanek nalej wody. W jednej rozpu�æ tyle soli, ile siê da, w drugiej nie bêdzie soli.
Do obu szklanek wrzuæ suszone owoce. Zaobserwuj zachowanie owoców w szklankach.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego przy upadku puszki s³ychaæ dwa d�wiêki?
2. Co mo¿na powiedzieæ o gwo�dziu podczas spadania z puszk¹?
3. Czy dzia³a na niego przyspieszenie ziemskie takie samo jak na puszkê?
4. Jakie si³y dzia³aj¹ na statek kosmiczny kr¹¿¹cy dooko³a Ziemi, a jakie na kosmonautów

w statku?
5. Czy ich �stan� mo¿na porównaæ z gwo�dziem w puszce?

263. Zobacz niewa¿ko�æ

Materia³y:
puszka z wieczkiem, np. po coli
gwó�d�
sznurek
no¿yczki

Przebieg:
Przez otwór w wieczku pustej puszki przewlecz sznurek i przywi¹¿ na jego koñcu gwó�d�,

tak ¿eby gwó�d� znalaz³ siê w puszce, a drugi koniec sznurka na zewn¹trz. Postaw puszkê na stole.
Ci¹gn¹c za sznurek do góry, unie� gwó�d� tak, by dotkn¹³ wieczka, a nastêpnie pu�æ sznurek.
Domy�lasz siê, ¿e w momencie, gdy gwó�d� uderzy w dno puszki, us³yszysz stukniêcie.

Nastêpnie � ci¹gn¹c za sznurek � unie� puszkê z gwo�dziem nad pod³ogê i pu�æ sznurek.
Puszka i gwó�d� bêd¹ spada³y razem.

Teraz ws³uchaj siê dok³adnie w dobiegaj¹ce
d�wiêki, aby stwierdziæ dziwne zjawisko.
Aby dok³adnie zobaczyæ, co dzia³o siê
w puszce, mo¿na by by³o
zamontowaæ w �rodku kamerê albo
wyci¹æ w bocznej �ciance okienko.
Mo¿esz wybraæ jeden ze sposobów
lub staraæ siê odpowiedzieæ
na pytania bez zagl¹dania do wnêtrza
puszki.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak wypu�ciæ przyrz¹d, by pi³ka wpad³a do kielicha?
2. Dlaczego pi³ka kauczukowa wpada do kielicha?

264. P³omieñ w s³oiku

Materia³y:
�wieczka
du¿y szklany s³oik
mocny sznurek
karton
kawa³ek drewna

Przebieg:
Za pomoc¹ roztopionej stearyny umocuj �wieczkê na kawa³ku kartonu. Do górnej krawêdzi s³oika

przywi¹¿ sznurek tak, aby s³oik nie móg³ siê wy�lizn¹æ z pêtli. Do s³oika w³ó¿ �wieczkê i zapal j¹.
Trzymaj¹c s³oik na sznurku zacznij siê obracaæ. Obserwuj zachowanie p³omienia.

A teraz wyjmij ze s³oika �wieczkê, nalej wody (ok 1/4 s³oika) i umie�æ w �rodku kawa³ek drewna.
Trzymaj¹c s³oik na sznurku, zacznij siê obracaæ. Obserwuj zachowanie (przemieszczanie) klocka
w s³oiku.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka si³a utrzymuje cia³o w ruchu po okrêgu?
2. Co nale¿y zrobiæ, aby lasso utrzymaæ w poziomie?

265. Lasso

Materia³y:
linka o �rednicy ok. 1 cm

Przebieg:
Zrób na lince pêtlê i zakrêæ ni¹, tak jak robi¹ to kowboje, staraj¹c siê, aby pêtla wirowa³a równolegle

do ziemi. Staraj siê, aby pêtla by³a jak najbardziej �okr¹g³a� i równoleg³a do pod³o¿a.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego puszka z wbitymi gwo�dziami blisko �rodka potrafi wyprzedziæ drug¹ puszkê?
2. Jakie zjawisko wykorzystano w tym do�wiadczeniu?
3. Co jest miar¹ bezw³adno�ci cia³a?
4. Dlaczego puszka z wbitymi gwo�dziami blisko brzegu dogoni³a szybsz¹ i potoczy³a siê dalej

od niej?

266. Tocz¹ce siê puszki

Materia³y:
dwie puszki z plastikowymi pokrywkami, np. po orzeszkach
osiem d³ugich gwo�dzi
deska
ta�ma przylepna

Przebieg:
Zdejmij z puszek pokrywki i wbij w nie po cztery gwo�dzie tak, aby w jednej znajdowa³y siê blisko

�rodków pokrywek, za� w drugiej - blisko brzegów. Na³ó¿ pokrywki na pude³ka i przebij gwo�dzie
przez dno. Je¿eli nie masz pude³ek z pokrywkami, to mo¿esz otwór zakleiæ ta�m¹ przylepn¹.

Spu�æ puszki z równi pochy³ej zrobionej z deski. Obserwuj ruch puszek na równi oraz gdy dalej
tocz¹ siê po pod³odze poziomo.

Uwaga!
Deska powinna byæ co najmniej dwa razy szersza, ni¿ dwie puszki u³o¿one obok siebie. Mo¿esz

do tego celu wykorzystaæ blat sto³u lub równy kawa³ek p³yty pil�niowej (wiórowej, sklejki, etc.).



Klub M³odego Odkrywcy 500 281

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego jedna osoba mo¿e tak ³atwo daæ radê 2-3 osobom?

267. Opór liny

Materia³y:
mocna lina i du¿e drzewo lub stabilny s³up

Przebieg:
Okrêæ linê wokó³ pnia drzewa. Chwyæ jeden koniec liny i popro� trzy osoby, aby ci¹gnê³y za drugi

koniec. Zabawê mo¿emy powtórzyæ z innymi zawodnikami.
Mo¿na przeprowadziæ zawody, ilu osobom uda siê przeci¹gn¹æ linê z jednym �si³aczem�.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czy ca³¹ deskê mo¿na traktowaæ jako cia³o swobodnie spadaj¹ce?
2. Jakim ruchem porusza siê kulka?
3. Dlaczego kulka mo¿e przeskoczyæ do drugiej miseczki?

268. Sztuczka z kulk¹

Materia³y:
deska drewniana grubo�ci 5 cm, szeroko�ci 5 cm i d³ugo�ci 75-100 cm
dwie ma³e miseczki
pinezki
ciê¿arek, np. kulka z ³o¿yska kulkowego

Przebieg:
Na jednym koñcu deski umocuj pinezkami miseczki w odleg³o�ci ok. 10 cm od siebie.

¯eby deska siê nie �lizga³a, drugi koniec oprzyj o �cianê. Do miseczki znajduj¹cej siê bli¿ej
koñca deski w³ó¿ kulkê, unie� deskê i pozwól jej opa�æ. Przy odrobinie wprawy i odpowiednim
dobraniu odleg³o�ci miêdzy miseczkami, kulka powinna wpa�æ do drugiej miseczki.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki musi byæ spe³niony warunek, aby p³yta mog³a siê wahaæ przy ustawieniu jej w poziomie?
2. W jakich urz¹dzeniach takie zjawisko mo¿e znale�æ zastosowanie?

269. ¯yroskop z p³yty CD

Materia³y:
stara p³yta d³ugograj¹ca lub CD
sznurek
ma³a wyka³aczka (zapa³ka)

Przebieg:
Do jednego koñca sznurka przywi¹¿ wyka³aczkê. Drugi koniec przewlecz przez otworek w p³ycie

tak, aby p³yta podniesiona za sznurek do góry opiera³a siê na drewienku. Popro� kogo�, ¿eby spróbowa³
wprawiæ p³ytê w ruch wahad³owy tak, aby jej powierzchnia ca³y czas pozostawa³a w p³aszczy�nie
poziomej (bez kolebania na ró¿ne strony). Je�li wam siê to nie uda, to znajd�cie sposób,
aby tego dokonaæ.
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Problem do rozwi¹zania:
W jaki sposób cz³owiek odbiera bod�ce dotykowe?

270. Zmylony dotyk

Materia³y:
niedu¿a kulka

Przebieg:
Po³ó¿ kulkê na lewej d³oni. Palec serdeczny prawej rêki skrzy¿uj z palcem wskazuj¹cym.

Zamknij oczy i koñcami skrzy¿owanych palców tocz kulkê po d³oni. Czy dalej masz pewno�æ,
¿e na d³oni znajduje siê jedna kulka?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka rolê w do�wiadczeniu pe³ni¹ dro¿d¿e?
2. Jaki gaz uwalnia siê w tej reakcji?
3. Dlaczego ¿arz¹ca siê drzazga zapala siê ponownie?

271. ¯ar³oczne dro¿d¿e

Materia³y:
szklanka lub kubki jednorazowe
dro¿d¿e
woda utleniona (roztwór 6%-20% � UWAGA: substancja niebezpieczna!),
drzazga lub wyka³aczki, zapa³ki
zapalniczka
�wieczka

Przebieg:
Do szklanki wsyp ³y¿kê dro¿d¿y i dodaj trzy ³y¿ki wody utlenionej. Zobacz, ¿e z wody utlenionej

uwalniaj¹ siê b¹belki gazu.
Zapal drzazgê nad �wieczk¹ i nastêpnie zdmuchnij ogieñ, ¿eby drzazga tylko siê ¿arzy³a.

W³ó¿ do s³oika ¿arz¹c¹ siê drzazgê i obserwuj, co siê stanie.



Klub M³odego Odkrywcy 500286

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki zwi¹zek powstaje w wyniku po³¹czenia kwasu cytrynowego z tlenkiem glinu?
2. Jak¹ ma w³a�ciwo�æ ten zwi¹zek?

272. B³yszcz¹ce aluminium

Materia³y:
pociemnia³y aluminiowy garnek (ciemne plamy na garnku to zazwyczaj siarczek aluminium)
plasterek cytryny
woda

Przebieg:
Zagotuj wodê w garnku i wrzuæ do niej plasterek cytryny. Garnek zrobi siê ja�niejszy. Gotuj¹c inne

kwa�ne produkty ¿ywno�ciowe, np. pomidory - otrzymamy podobny efekt.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co to znaczy, ze roztwór utrwalacza jest przesycony?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
3. Czy jest inny sposób, aby rozpocz¹æ taki proces?

273. �¯ywy� utrwalacz fotograficzny

Materia³y:
kryszta³ki utrwalacza fotograficznego
woda
garnek
kuchenka
s³oik
linijka
szklanka z cienkiego szk³a

Przebieg:
Na s³oiku zaznacz, poczynaj¹c od dna, piêæ kresek w równych odstêpach. Bêdzie to nasze naczynie

pomiarowe. Odmierz s³oikiem piêæ miarek utrwalacza i wsyp do garnka. Odmierz jedn¹ miarkê wody
i wlej do garnka. Podgrzewaj, mieszaj¹c tak d³ugo, a¿ utrwalacz siê rozpu�ci.

Wlej roztwór do s³oika � po ostygniêciu bêdzie on nadal ciek³y. Teraz wrzuæ do s³oika kryszta³ek
utrwalacza i obserwuj, co siê bêdzie dzia³o.



Klub M³odego Odkrywcy 500288

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego myd³o, które ³atwo rozpuszcza siê w zwyk³ej wodzie, do�æ dziwnie zachowuje siê

w wodzie s³onej?
2. Jakim zwi¹zkiem chemicznym jest myd³o, a jakim sól?
3. Dlaczego myd³o dla marynarzy rozpuszcza siê w morskiej s³onej wodzie?

274. Myd³o marynarskie

Materia³y:
dwie miski
woda
sól
myd³o
olej jadalny

Przebieg:
Nalej wody do miski, natrzyj rêce olejem i umyj je myd³em. Olej siê zmywa. Wsyp do wody

dwie kopiaste ³y¿eczki soli, pomieszaj, a¿ sól siê rozpu�ci i powtórz do�wiadczenie.
Czy tym razem olej da siê zmyæ?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka reakcja chemiczna zachodzi w tym do�wiadczeniu?
2. Gdzie mo¿na wykorzystaæ to zjawisko w praktyce?

275. Plama z jodyny

Materia³y:
trochê wody
kilka kropel jodyny
kilka kryszta³ków utrwalacza fotograficznego

Przebieg:
Do wody wlej jodynê. Nastepnie wrzuæ kilka kryszta³ków utrwalacza i obserwuj, co dzieje siê

z kolorem wody zabarwionej jodyn¹. Gdyby kolor wody siê nie zmienia³, nale¿y dodaæ wiêcej utrwalacza.
Mo¿esz na skrawku materia³u spróbowaæ usun¹æ plamê z jodyny mocnym roztworem utrwalacza.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czego dowodem jest znikaj¹ca barwa ciemnoniebieska w roztworze skrobi i jodyny?
2. Dlaczego w drugim przypadku musimy dodaæ nieco wiêcej soku?

276. Wykrywamy witaminê C

Materia³y:
skrobia, np. m¹ka ziemniaczana
woda
roztwór jodyny
sok pomarañczowy
kuchenka
naczynia

Przebieg:
Do naczynia wlewamy fili¿ankê wody, dodajemy ³y¿eczkê do herbaty skrobi i zagotowujemy.

Czê�æ skrobi rozpu�ci siê. Do szklanki z wod¹ wlewamy dziesiêæ kropli tego roztworu i jedn¹ kroplê
jodyny - pojawi siê ciemnoniebieskie zabarwienie.

Dodajemy teraz kropla po kropli �wie¿ego soku pomarañczowego (lub innego zawieraj¹cego
witaminê C) do momentu, a¿ ciemnoniebieski kolor zniknie. Powtórz do�wiadczenie, u¿ywaj¹c soku
pomarañczowego gotowanego przez piêæ minut. Zaobserwuj ró¿nicê.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki zwi¹zek powsta³ dziêki po³¹czeniu chloru z wybielacza i srebra z azotanu srebra?
2. Co powoduj¹ promienie s³oneczne i gdzie to zjawisko jest wykorzystywane?

277. �wietlne czary

Materia³y:
azotan srebra - UWAGA: substancja niebezpieczna!
woda destylowana
szklanka
stara ³y¿eczka
podchloryn sodu (domowy �rodek wybielaj¹cy - UWAGA: substancja niebezpieczna!)
Azotan srebra mo¿esz kupiæ w aptece lub sklepie z odczynnikami chemicznymi. Powiedz
obs³udze, ¿e jest on potrzebny do do�wiadczeñ fizycznych, tzn. nie bêdzie on u¿ywany
do celów medycznych.

Przebieg:
Wype³nij szklankê wod¹ do po³owy. Wsyp do niej pó³ ³y¿eczki od herbaty azotanu srebra.

Sprawd� kolor wody. Dolej cztery ³y¿eczki wybielacza i teraz zaobserwuj kolor roztworu. Postaw
roztwór na s³oñcu i dalej obserwuj zmiany w kolorze.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki wp³yw mia³a sól na doprowadzenie wody w s³oiku do wrzenia?
2. Dlaczego po przy³o¿eniu lodu do s³oika zachodzi zjawisko wrzenia?

278. Gotowanie wody za pomoc¹ lodu

Materia³y:
rondel
sól
pó³litrowy s³oik ze szczelnym wieczkiem
kuchenka
kostki lodu

Przebieg:
Nape³nij s³oik do po³owy wod¹ i wstaw go do rondla. Rondel wype³nij wod¹ do wysoko�ci wody

w s³oiku. Po³ó¿ wieczko na s³oiku.
Gotuj wodê w rondlu dosypuj¹c tyle soli, ile da siê rozpu�ciæ.
Potem gotuj wodê jeszcze 15 minut. Nastêpnie wyjmij s³oik ze s³onej wody i zakrêæ szczelnie

wieczko. Pocieraj lodem �cianki s³oika i obserwuj co bêdzie dzia³o siê z wod¹ w s³oiku.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Ile faz zmian poziomu wody w butelce mo¿na zaobserwowaæ?
2. Jakie zjawisko zdecydowa³o o zachowaniu wody w butelce w pierwszej fazie?

279. Zagadka lodu

Materia³y:
prze�roczysta butelka z do�æ szerokim otworem
pokruszony lód
woda

Przebieg:
Wype³nij butelkê do po³owy lodem i dope³nij wod¹. Kawa³ki lodu zgromadzone na górze wepchnij

pod powierzchniê wody i zaznacz na butelce jej poziom w tym momencie. Czy po stopieniu lodu
poziom wody siê podniesie, czy opadnie?

Spróbuj zaobserwowaæ poziom wody w butelce, je�li zaraz po nape³nieniu jej wod¹ i lodem owiniesz
j¹ du¿ym rêcznikiem.

Zaobserwuj jeszcze zjawisko zmiany poziomu wody w butelce wtedy, gdy lód p³ywa swobodnie
i topi siê.
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280. Która kawa stygnie szybciej?

Materia³y:
dwie fili¿anki
kawa
wrz¹tek
�mietanka
³y¿ka sto³owa
dwa termomentry laboratoryjne

Przebieg:
Do dwóch fili¿anek nasyp tak¹ sam¹ porcjê kawy (np. p³ask¹ ³y¿kê sto³ow¹) i zalej wrz¹tkiem.
Wlej odmierzon¹ porcjê (np. dwie ³y¿ki) �mietanki do pierwszej fili¿anki z paruj¹c¹ kaw¹.

Poczekaj 15 minut. Nastêpnie wlej tak¹ sam¹ porcjê �mietanki do drugiej fili¿anki.
Sprawd� termometrami laboratoryjnymi, która kawa jest ch³odniejsza?
Jako ciekawostkê mo¿na nadmieniæ, ¿e tê dziwn¹ zale¿no�æ miêdzy szybko�ci¹ stygniêcia jakiego�

cia³a a ró¿nic¹ temperatur miêdzy tym cia³em a otoczeniem odkry³ ju¿ oko³o 300 lat temu sam
Sir Izaak Newton.

Problem do rozwi¹zania:
1. Która kawa okaza³a siê ch³odniejsza i dlaczego?
2. Jak¹ zale¿no�æ odkry³ Newton, któr¹ ty zauwa¿y³e� w tym do�wiadczeniu?
3. Napisz w³asnymi s³owami (albo w³asnym wzorem) tê zale¿no�æ.
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281. Wahade³ko

Materia³y:
cienki ciê¿arek na sznurku (np. butelka nape³niona wod¹ lub pier�cionek, obr¹czka)

Przebieg:
Trzymaj w rêku cienki sznurek ze zwisaj¹cym nañ ciê¿arkiem. Zacznij usilnie my�leæ, ¿e ciê¿arek

bêdzie siê ko³ysaæ w ty³ i w przód. Obserwuj nastêpnie ruchy ciê¿arka. Mo¿esz jeszcze sprawdziæ,
co siê bêdzie dzia³o z ciê¿arkiem, gdy zaczniesz my�leæ, ¿e zatacza on ko³a.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co mo¿e powodowaæ taki tajemniczy ruch ciê¿arka?
2. Jak mo¿na sterowaæ ciê¿arkiem?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie zmiany nast¹pi³y na plastrach - porównaj je parami?
2. Z jakim zjawiskiem mamy do czynienia w tym do�wiadczeniu i na czym ono polega?

282. Spocony ogórek

Materia³y:
dwa plastry: �wie¿ego ogórka, rzepy, marchwi, jab³ka
talerzyki
sól kuchenna

Przebieg:
Na talerzykach po³ó¿ parami plastry ogórka, rzepy, marchwi, jab³ka. Jeden z plastrów ka¿dej pary

nieco posól. Po kilku minutach zaobserwuj zmiany, jakie nast¹pi³y na powierzchni plastrów.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Gdzie mo¿na w ¿yciu codziennym wykorzystaæ tak¹ w³a�ciwo�æ miêty?
2. Przebadaj dzia³anie miêty równie¿ na inne owady, najlepiej podczas wyj�cia w teren.

283. Badanie m¹dro�ci ludowej

Materia³y:
li�æ miêty
mrowisko i mrówki, np. w lesie, na polu, na podwórku szkolnym
pêseta

Przebieg:
To badanie mo¿esz przeprowadziæ w terenie, np. podczas wycieczki do lasu. Rozetrzyj w palcach

li�cie miêty i zrób z tak roztartych li�ci miêty kr¹g na �cie¿ce mrówek. Umie�æ delikatnie pêset¹
mrówkê wewn¹trz tego krêgu i obserwuj jej zachowanie.

Mo¿esz dokonaæ obserwacji na mrówkach ró¿nej wielko�ci i wyci¹gn¹æ wnioski.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie czynniki s¹ potrzebne ro�linom do ¿ycia i którêdy s¹ przez nie pobierane?
2. Które li�cie zwiêd³y i dlaczego?
3. Dlaczego jedne li�cie zwiêd³y, a inne nie zwiêd³y?

284. Czego ro�linom potrzeba do ¿ycia?

Materia³y:
ro�lina doniczkowa
wazelina

Przebieg:
Dwa li�cie ro�liny posmaruj wazelin¹ od góry, a dwa inne li�cie od spodu. Po dwóch dniach porównaj

wygl¹d obu par li�ci.
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Problem do rozwi¹zania:
Na jakiej zasadzie dzia³a ta rakieta?

285. Butelkowa rakieta

Materia³y:
butelka plastikowa
ta�ma klej¹ca
brystol
no¿yczki
statyw
spirytus
zapa³ki

Przebieg:
W korku od butelki zrób otwór �rednicy oko³o 1cm, do butelki przyklej za pomoc¹ ta�my klej¹cej

pasek z brystolu, który bêdzie zaczepem do umocowania butelki na statywie, do statywu przymocuj
prêt. Do butelki wlej odrobinê spirytusu, poczekaj chwilê, aby wytworzy³y siê pary spirytusu, resztê
wylej do naczynia. Zakrêæ butelkê dziurawym korkiem i zaczep na prêcie. Zbli¿ do otworu zapalon¹
zapa³kê. Zachowaj ostro¿no�æ!
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak wyja�niæ przebieg do�wiadczeñ z kartkami?
2. W oparciu o przebieg do�wiadczeñ wyja�nij, dlaczego samolot lata.

286. Dlaczego samolot lata?

Materia³y:
kartki papieru A4

Przebieg:
Ustaw dwie kartki równolegle do siebie i dmuchaj pomiêdzy nie. Zbli¿ kartkê, trzymaj¹c j¹ za dwa

rogi, do ust i dmuchaj. Co obserwujesz?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego woda nie chce siê przelewaæ z butelki do butelki?
2. Co zrobiæ, aby woda przelewa³a siê?
3. Jak to wyja�niæ?

287. Wir wodny

Materia³y:
dwie plastikowe butelki
woda
klej
uszczelniacz
nakrêtki

Przebieg:
Zrób otwory w nakrêtkach �rednicy oko³o 1cm i sklej je ze sob¹ tak, aby otwory przylega³y

do siebie. Uszczelnij dobrze miejsce sklejenia miêdzy nimi. Nalej do jednej butelki wody.
Skrêæ nakrêtkami obie butelki i spróbuj przelaæ wodê z jednej butelki do drugiej.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego czysta woda nie przewodzi pr¹du?
2. Jakie substancje rozpuszczone w wodzie powoduj¹ zapalenie siê ¿aróweczki?
3. Dlaczego jedne roztwory przewodz¹ pr¹d, a inne nie?

288. Dlaczego zapala siê ¿arówka?

Materia³y:
naczynie
blaszki metalowe
sól
cukier
ocet
m¹ka
¿arówka
woda
zlewka
bateria
przewody
³y¿eczka

Przebieg:
Blaszki po³¹cz drucikami z ¿arówk¹ i bateri¹. Zanurz blaszki w naczyniu z wod¹. Wsyp do wody

trochê soli. Co zaobserwowa³e�?
Powtórz do�wiadczenie, dodaj¹c do wody zamiast soli inne substancje, np. cukier, ocet, m¹kê.



Klub M³odego Odkrywcy 500 303

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego woda nie wylewa siê z wiaderka?

289. Co trzyma wodê w wiaderku?

Materia³y:
wiaderko
sznurek
woda

Przebieg:
Przywi¹¿ sznurek do uchwytu wiaderka, nalej wody i trzymaj¹c za sznurek wpraw wiaderko w ruch

obrotowy wokó³ siebie.



Klub M³odego Odkrywcy 500304

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego woda nie wylewa siê ze s³oiczka?

290. Dlaczego siê nie wylewa?

Materia³y:
woda
miska
s³oiczek
kartka pocztowa

 Przebieg:
Nape³nij s³oiczek wod¹, zakryj kartk¹ pocztow¹, powoli przekrêæ s³oiczek dnem do góry.

Pu�æ kartkê.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego znaczek znikn¹³?

291. Gdzie jest znaczek?

Materia³y:
szklanka
znaczek pocztowy
kartka
woda
zlewka

Przebieg:
W³ó¿ znaczek pod szklankê, nalej wody do szklanki i przykryj j¹ kartk¹.
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Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y wysoko�æ d�wiêku?

292. Butelkowe cymba³ki

Materia³y:
szklane butelki (najlepiej jednakowe)
stojak
sznurek

Przebieg:
Do stojaka przywi¹¿ butelki, tak aby mog³y swobodnie wisieæ. Do butelek wlej wodê, tak aby

przy uderzeniu w butelki wydawa³y d�wiêki ró¿nej wysoko�ci. Nastrój wodne cymba³ki reguluj¹c ilo�ci¹
wody tak, aby uzyskaæ gamê. Teraz mo¿esz zagraæ prost¹ melodiê.
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Problem do rozwi¹zania:
Dla chêtnych: wykre�l graficznie obraz otrzymany dla luster ustawionych pod k¹tem 90o.

293. Ile odbiæ?

Materia³y:
dwa lusterka prostok¹tne
plaster
�wieca

Przebieg:
Sklej plastrem dwa prostok¹tne lusterka wzd³u¿ d³u¿szych krawêdzi.
Umie�æ p³on¹c¹ �wiecê miêdzy zwierciad³ami. Zaobserwuj powsta³e obrazy �wiecy.
Zmieniaj k¹t miêdzy zwierciad³ami. Od czego zale¿y liczba otrzymanych obrazów?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Wyja�nij zachowanie ziemniaka w obu przypadkach.
2. Dlaczego w Morzu Martwym cz³owiek nie mo¿e pój�æ na dno?

294. Co z tym ziemniakiem?

Materia³y:
ziemniak
dwa s³oiki
woda
sól
³y¿ka

Przebieg:
Zanurz w wodzie ziemniak. Obserwuj zachowanie siê ziemniaka. Dosyp do wody soli tak,

aby otrzymaæ roztwór o du¿ym stê¿eniu.
Zanurz ponownie ziemniak.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Wyja�nij zachowanie siê nakrêtki w obu przypadkach.
2. Dlaczego statki nie ton¹, mimo ¿e s¹ ze stali?

295. £ódka z metalowej nakrêtki

Materia³y:
2 metalowe nakrêtki od butelek
naczynie z wod¹ (np. du¿y garnek)
kowad³o lub dy¿y p³aski kamieñ
m³otek

Przebieg:
Po³ó¿ na wodê nakrêtkê, jak ³ódeczkê. Nastêpnie zgnieæ m³otkiem nakrêtkê, aby uzyskaæ p³ask¹

blaszkê i znów po³ó¿ j¹ na wodê.
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Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij zachowanie siê nurka przy �ciskaniu i puszczaniu butelki.

296. Nurek

Materia³y:
plastikowa butelka po wodzie mineralnej
fiolka po zapachu do ciast
woda

Przebieg:

Do butelki nalej wodê, fiolkê czê�ciowo równie¿ nape³nij wod¹. Otwart¹ fiolkê w³ó¿ do butelki
otworem w dó³. Zakrêæ butelkê.

�ciskaj¹c butelkê obserwuj zachowanie siê nurka.
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Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pi³eczka unosi siê w powietrzu?

297. Zawieszona pi³eczka

Materia³y:
dmuchawa do ogrzewania powietrza albo suszarka do w³osów
pi³eczka

Przebieg:
W³¹cz dmuchawê lub suszarkê do w³osów, ustaw wylot powietrza w górê i umie�æ tam pi³eczkê

do ping-ponga. Obserwuj zachowanie siê pi³eczki.
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Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij obserwowane zjawisko.

298. Szpilkozbieracz

Materia³y:
szpilki
m³otek
d³ugi drut z izolacj¹
bateria 4,5 V
¿aróweczka
nitka
gwó�d�

Przebieg:
Z podanych wy¿ej materia³ów wybierz te, które pozwol¹ szybko zebraæ szpilki rozsypane

na pod³odze. Sprawd� do�wiadczalnie wybrany sposób.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Strumieñ wody wyp³ywaj¹cej z butelki te¿ o�wietlony jest laserem. Dlaczego?
2. Jak dzia³aj¹ �wiat³owody i gdzie s¹ wykorzystywane?

299. Wodny �wiat³owód

Materia³y:
butelka plastikowa po wodzie mineralnej lub innych napojach
ig³a
laser-wska�nik lub mocna latarka
prze�roczysta ta�ma klej¹ca
woda
du¿a miska  (Uwaga - bêdzie pryskaæ!)

Przebieg:
Butelkê postaw pionowo w du¿ej misce. Zrób ig³¹ otwór w dolnej czê�ci butelki (oko³o 3-4 cm

powy¿ej dna) i zaklej go szczelnie prze�roczyst¹ ta�m¹ klej¹c¹. Nalej wody do butelki. O�wietl laserem
lub mocn¹ latark¹ górny otwór butelki - ten z gwintem (pionowo w dó³). Odklej ta�mê klej¹c¹ z otworu
wykonanego ig³¹. Obserwuj co siê dzieje.
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Problem do rozwi¹zania:
Co siê dzieje, gdy ocet zmieszamy z sod¹ oczyszczon¹?

300. Czarodziejska rêkawiczka

Materia³y:
rêkawiczka skórzana
s³oik takich rozmiarów, by mo¿na by³a na niego na³o¿yæ rêkawiczkê
ocet
soda oczyszczona

 Przebieg:
Do s³oika nalej trochê octu, do rêkawiczki wsyp sodê oczyszczon¹. Na³ó¿ rêkawiczkê na otwór

s³oika. Podnie� nieco rêkawiczkê, aby soda wsypa³a siê do s³oika. Co obserwujesz?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czy twoje przypuszczenia na temat wyników obserwacji sprawdzi³y siê?
2. Wyja�nij ich przebieg.

301. Razem czy osobno?

Materia³y:
moneta
kr¹¿ek papierowy wielko�ci monety
dwie kartki papieru ksero
ma³a i du¿a kulka z plasteliny

Przebieg:
W tym do�wiadczeniu jednocze�nie opuszczamy z tej samej wysoko�ci dwa przedmioty:
- pierwsza próba: moneta i takiej samej wielko�ci kr¹¿ek papierowy, gdy jest umieszczony

nad monet¹,
- druga próba: moneta i takiej samej wielko�ci kr¹¿ek papierowy, umieszczony pod monet¹,
- trzecia próba: moneta i takiej samej wielko�ci kr¹¿ek papierowy, umieszczony obok monety,
- czwarta próba: dwie takie same kartki, jedna zgnieciona w kulkê, druga p³aska,
- pi¹ta próba: dwie kulki z plasteliny: jedna du¿a, druga ma³a

Spróbuj przewidzieæ, przed wykonaniem prób, zachowanie siê ró¿norodnych materia³ów, a nastêpnie
sprawd�, co pierwsze spadnie.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak wyja�nisz zaobserwowane zjawisko?

302. Jeszcze raz o spadaniu

Materia³y:
statyw z przymocowanymi rurami tej samej d³ugo�ci (miedzian¹ i szklan¹)
kulkê - mocny magnes i tak¹ sam¹ kulkê - ciê¿arek metalowy

Przebieg:
Pu�æ jednocze�nie kulkê-magnes w szklanej rurze, a kulkê-ciê¿arek w miedzianej. Nastêpnie

kulkê-ciê¿arek w szklanej, a kulkê-magnes w miedzianej. Co zaobserwowa³e�?
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303. Skacz¹cy pier�cieñ

Materia³y:
zwojnica
rdzeñ
przewody
przed³u¿acz z wy³¹cznikiem
aluminiowe pier�cienie

Przebieg:
Na³ó¿ zwojnicê na rdzeñ. Przeciêty aluminiowy pier�cieñ na³ó¿ na rdzeñ i w³¹cz pr¹d. Nastêpnie

zrób to samo z pier�cieniem nieprzeciêtym.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pier�cieñ aluminiowy nieprzeciêty wyskoczy³ w górê?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego do tego do�wiadczenia lepiej u¿yæ drewnianego statywu?
2. Wyja�nij zachowanie siê obu magnesów.

304. Tajemnicze pier�cienie

Materia³y:
magnesy pier�cieniowe
drewniany statyw

Przebieg:
Na³ó¿ na drewniany statyw magnesy, odwracaj¹c je na ró¿ne sposoby.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak oddzia³uj¹ na siebie bieguny magnetyczne?
2. Dlaczego nie mo¿na rozdzieliæ biegunów magnesu od siebie?

305. Czy pó³ magnesu to te¿ magnes?

Materia³y:
2 magnesy sztabkowe
po³ówka magnesu
podstawka pod magnes

Przebieg:
Sprawd�, zbli¿aj¹c magnes do drugiego magnesu umieszczonego na podstawce oddzia³ywanie

miêdzy biegunami. Prze³am jeden magnes na pó³ i sprawd�, czy uda³o siê rozdzieliæ bieguny
magnetyczne.
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Problem do rozwi¹zania:
Czy wskazanie si³omierza siê zmieni? Uzasadnij odpowied�.

306. Co poka¿e si³omierz?

Materia³y:
statyw
si³omierz
2 magnesy pier�cieniowe
ma³y statyw drewniany
szalka od wagi

Przebieg:
Na statywie zawie� si³omierz, a na nim ma³y statyw drewniany na szalce. Na drewnianym statywie

umie�æ dwa okr¹g³e magnesy biegunami przeciwnymi do siebie. Odczytaj wskazanie si³omierza.
Nastêpnie zmieñ po³o¿enie jednego magnesu tak, aby by³y zwrócone do siebie tymi samymi biegunami.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Sk¹d wziê³y siê nazwy gwiazdozbiorów?
2. Jakie legendy s¹ z nimi zwi¹zane?

307. Obserwacja nieba

Materia³y:
obrotowa mapka nieba
�wieczki - wk³ady do lampek
zapa³ki

Przebieg:
W lietraturze zapoznaj siê z najciekawszymi obiektami znajduj¹cymi siê w danym dniu na niebie,

skorzystaj te¿ z mapki nieba.
W bezchmurn¹ noc odszukaj wybrane gwiazdozbiory.
Na boisku lub na pod³odze du¿ego pomieszczenia odwzoruj gwiazdozbiory za pomoc¹

rozstawionych zapalonych �wieczek
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Problem do rozwi¹zania:
Czy spodziewa³e� siê, ¿e w³a�nie tyle gwiazd widzimy na niebie?

308. Liczenie gwiazd

Materia³y:
papier
no¿yczki
o³ówek

Przebieg:
Wytnij z papieru prostok¹t o wymiarach 30 cm x 21 cm, odrysuj na nim rêkê i w oparciu o jej

rozmiary narysuj prostok¹t w �rodku wcze�niej wyciêtego; równie¿ go wytnij.
Wieczorem w bezchmurn¹ noc wybierz sobie jaki� fragment nieba i zlicz gwiazdy patrz¹c przez

otwór w kartce, któr¹ trzymasz w wyci¹gniêtej rêce. Dokonaj np. 5 pomiarów ró¿nych fragmentów
nieba i wylicz �redni¹ arytmetyczn¹ pomiarów.

Ogl¹dany fragment nieba stanowi oko³o 1% pola ca³ego nieba. Mno¿¹c przez 100 �redni wynik,
otrzymujemy informacjê, ile w danym momencie gwiazd jest widocznych w ca³ym niebie.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Czy ³atwo przedstawiæ na modelu budowê Uk³adu S³onecznego?
2. Jakie napotka³e� trudno�ci?

309. Uk³ad S³oneczny z plasteliny

Materia³y:
plastelina
sznurek
listewka

Przebieg:
Wyszukaj informacje na temat budowy Uk³adu S³onecznego. Wykonaj model uk³adu

z uwzglêdnieniem rozmiarów planet.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Jak ustawiaæ z cegie³ schody, by siê nie przewróci³y?
2. Która grupa postawi³a najwy¿sze schody i dlaczego?
3. Jaki wp³yw na wysoko�æ schodów ma wielko�æ przesuniêcia ceg³y na schodku?
4. W jaki sposób nasz eksperyment wi¹¿e siê z wie¿¹ w Pizie?

310. Schody jak wie¿a w Pizie

Materia³y na grupê:
kilkadziesi¹t cegie³ (ca³ych)
du¿y plac (najlepiej wyasfaltowany lub wybetonowany)
parciane rêkawice (budowlane)
metr murarski
2 wiadra
dostêp do wody zimnej i gor¹cej
pó³ kilograma m¹ki pszennej

Przebieg:
Dzielimy ceg³y na trzy równe czê�ci, bowiem pracujemy w trzech grupach.
Pierwsza grupa ustawia z suchych cegie³ schody jak najwy¿ej siê uda.
Druga grupa tak¿e ustawia z cegie³ schody, ale przed po³o¿eniem kolejnej ceg³y, zanurza j¹

w wiadrze z letni¹ wod¹.
Trzecia grupa przygotowuje z gor¹cej wody i m¹ki pszennej �kisiel�. Tak¿e ustawia z cegie³ schody,

ale przed po³o¿eniem kolejnej ceg³y zanurza j¹ w wiadrze z �kisielem� z m¹ki.
Staramy siê ustawiæ jak najwy¿sze �schody�.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Porównaj obserwacjê ruchu kulki do ruchu planet wokó³ S³oñca.
2. Zastanów siê, co by siê sta³o, gdyby oddzia³ywanie grawitacyjne miêdzy planetami a S³oñcem

znik³o?

311. Planety bez grawitacji?

Materia³y:
szklanki
kulki
o³ówek

Przebieg:
Wpraw w ruch ko³owy kulkê znajduj¹c¹ siê na stole za pomoc¹ szklanki. Podnie� szklankê

i obserwujemy ruch kulki. Narysuj tor, po którym porusza³a siê kulka w szklance i po jej usuniêciu.
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Problem do rozwi¹zania:
Zastanów siê nad dok³adno�ci¹ przeprowadzonych pomiarów.

312. Z jak¹ szybko�ci¹ jad¹?

Materia³y:
zegarek z sekundnikiem

Przebieg:
Oszacuj odleg³o�æ widocznej z okna drogi, np. miêdzy dwoma s³upami lub innymi

charakterystycznymi przedmiotami w terenie.
Pomiaru tego mo¿na dokonaæ za pomoc¹ kroków.
Zmierz czas przejazdu kilku pojazdów, np. samochodu, roweru, autobusu, samochodu ciê¿arowego

miêdzy tymi punktami. Oblicz �redni¹ szybko�æ pojazdów i wyra� j¹ w km/h  i  m/s. Sporz¹d� tabelê,
w której umie�cisz dane pomiarowe.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co obserwujesz?
2. Jak wyja�niæ to zjawisko?

313. Gor¹ca spirala

Materia³y:
bateria
przewód bez izolacji
¿aróweczka z latarki
�wieca

Przebieg:
�rodkow¹ czê�æ przewodu zwiñ w spiralkê i po³¹cz w obwód z bateri¹ i ¿aróweczk¹.
Postaw pod spiralê pal¹c¹ siê �wiecê.
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Problem do rozwi¹zania:
Jak wyja�nisz przebieg tego do�wiadczenia?

314. Butelka i swobodne spadanie

Materia³y:
plastikowa butelka
woda

Przebieg:
W butelce wykonaj blisko dna ma³y otworek �rednicy oko³o 2 mm.
Zastanów siê, jak bêdzie wyp³ywa³a woda z butelki, gdy bêdziesz j¹ trzyma³ na wysoko�ci g³owy

i jak zmieni siê wyp³yw wody, je¿eli butelkê pu�cisz swobodnie. Zapisz swoje przypuszczenia,
a nastêpnie sprawd� do�wiadczalnie.
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Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e�? Czy mo¿na ten sposób wykorzystaæ do rozpoznawania jajek?
2. Wyja�nij zaobserwowane zjawisko.

315. Jakie jajo?

Materia³y:
dwa jajka - surowe i ugotowane na twardo

Przebieg:
Po³ó¿ dwa jajka  na stole i wpraw je w ruch obrotowy. Zatrzymaj jajka na chwilê i natychmiast cofnij

rêkê.



Klub M³odego Odkrywcy 500330

Problem do rozwi¹zania:
1. Kiedy si³a wypadkowa dzia³aj¹ca na ksi¹¿kê jest najwiêksza? Od czego to zale¿y?
2. Kiedy si³a wypadkowa dzia³aj¹ca na ksi¹¿kê jest najmniejsza? Od czego to zale¿y?

316. Wypadki z ksi¹¿k¹

Materia³y:
ciê¿ka ksi¹¿ka
sznurek
obci¹¿niki, np. kamienie

Przebieg:
Obwi¹¿ ksi¹¿kê sznurkiem i przyczep do niego dwa do�æ d³ugie sznurki obci¹¿one na koñcu

jakim� ciê¿arem. Umie�æ ksi¹¿kê na stole, a ciê¿arki niech zwisaj¹ na sznurkach. Zmieniaj po³o¿enie
sznurków.

Co mo¿na zaobserwowaæ przy zmianie k¹ta miêdzy kierunkami obci¹¿onych sznurków?
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317. Gdzie siê zerwie?

Materia³y:
cia³o o znacznej masie, np. ceg³a, ¿elazko
cienki sznurek lub niæ

Przebieg:
Ceg³ê, ¿elazko lub inny ciê¿ki przedmiot  powie� na sznurku lub nici i taki sam sznurek niech zwisa

swobodnie pod cia³em.
Ci¹gnij powoli i coraz mocniej zwisaj¹c¹ czê�æ sznurka, a¿ do jego zerwania.
Powtórz do�wiadczenie, tym razem poci¹gaj¹c doln¹ czê�æ sznurka mocnym szarpniêciem.

Problem do rozwi¹zania:
1. Który sznurek zerwa³ siê w pierwszym i drugim przypadku?
2. Dlaczego tak siê sta³o? Jak to wyt³umaczyæ?
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318. Zasada zachowania pêdu

Materia³y:
4 monety tej samej wielko�ci
1 moneta innej wielko�ci ni¿ pozosta³e

Przebieg:
We� 4 monety takiej samej wielko�ci i trzy z nich u³ó¿ na stole jedna za drug¹ tak, aby siê dotyka³y.
Czwart¹ monetê pchnij palcem tak, aby zderzy³a siê z pierwsz¹ z le¿¹cych w szeregu monet.
Powtórz do�wiadczenie, uderzaj¹c monet¹ innej wielko�ci.
Powtórz do�wiadczenie kilkakrotnie i zapisz, co zaobserwowa³e�.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie wnioski mo¿esz wyci¹gn¹æ z tych do�wiadczeñ?
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319. Jak siê waha?

Materia³y:
masywny guzik lub obci¹¿nik
zegarek z sekundnikiem
nitka

Przebieg:
Zawie� na nitce o d³ugo�ci 2 m obci¹¿nik i zmierz za pomoc¹ zegarka z sekundnikiem okres drgañ

tak otrzymanego wahad³a. Aby zwiêkszyæ dok³adno�æ pomiaru � zmierz czas 10 pe³nych wahniêæ
i podziel przez 10. Skróæ niæ 2, 4, 9 razy i wyznacz, jak poprzednio, okresy drgañ.

Przedstaw wyniki w wymy�lonej przez siebie tabelce.

Problem do rozwi¹zania:
Jak¹ prawid³owo�æ zauwa¿y³e�?
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320. Ranking gêsto�ci

Materia³y:
2 pude³ka od zapa³ek
piasek, sól, cukier, proszek, m¹ka, kasza, waga (je�li nie masz wagi, mo¿esz j¹
skonstruowaæ z no¿a, linijki i plasteliny: zamocuj nó¿ ostrzem do góry za pomoc¹ plasteliny
na stole, na no¿u ustaw linijkê tak, aby by³a w równowadze. Na koñcach linijki postaw
pude³ka od zapa³ek).

Przebieg:
Wyci¹gniête szufladki  pude³ek od zapa³ek nape³nij ca³kowicie podanymi substancjami i porównaj

ich masy, u¿ywaj¹c wagi. Ustal kolejno�æ badanych substancji wg wzrastaj¹cej masy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Która substancja ma najwiêksz¹, a która najmniejsz¹ gêsto�æ?
2. Jakie wnioski nasuwaj¹ ci siê po wykonaniu do�wiadczeñ?
3. Od czego zale¿y gêsto�æ substancji?
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321. Nadmanganian w ziemniaku

Materia³y:
ziemniak
kilka kryszta³ków nadmanganianu potasu

Przebieg:
Przetnij surowy ziemniak na dwie czê�ci. W �rodku przeciêcia umie�æ kilka kryszta³ków

nadmanganianu potasu i po³¹cz obie po³ówki. Po pewnym czasie rozdziel je.

Problem do rozwi¹zania:
Co zaobserwowa³e�? Wyja�nij dlaczego.
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322. Kontrakcja

Materia³y:
butelka z w¹sk¹ szyjk¹
woda
sól
gumka do mazania

Przebieg:
Do butelki wlej trochê wody i nasyp tyle soli, aby wype³ni³a 1/5 butelki. Wstrz¹�nij butelk¹,

aby usun¹æ resztki powietrza.
Nape³nij butelkê wod¹ do pe³na i zamknij butelkê korkiem, zaznacz gumk¹ do mazania na butelce

poziom cieczy. Wstrz¹saj¹c butelk¹, rozpu�æ sól.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki jest teraz poziom wody w butelce?
2. Jak wyt³umaczyæ zaobserwowane zjawisko?
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323. Kryszta³owy ogród

Materia³y:
sól
woda
ma³y s³oik
p³askie naczynie
kawa³ki wêgla
ceg³y lub ceramiki bez szkliwa

Przebieg:
Do s³oika nalej wody i rozpu�æ tyle soli, ile siê da.
Otrzymany roztwór (bez osadu soli) wlej do p³askiego naczynia i umie�æ w nim kawa³ki wêgla,

ceg³y lub ceramiki bez szkliwa tak, aby wystawa³y ponad poziom cieczy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e� po kilku dniach?
2. Wyja�nij zaobserwowane zjawisko.
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324. Zaczarowana puszka

Materia³y:
puszka, np. po coli
kubek plastikowy

Przebieg:
Do le¿¹cej puszki zbli¿ naelektryzowany przez tarcie kubek plastikowy. Zaobserwuj, jak zachowuje

siê puszka.

Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij zaobserwowane zjawisko.
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325. Twoje ci�nienie

Materia³y:
waga ³azienkowa
papier w kratkê

Przebieg:
Zwa¿ siê. Znaj¹c masê swojego cia³a, wyznacz ci�nienie, jakie wywierasz na pod³ogê, gdy stoisz

na pod³odze i gdy siedzisz na krze�le. Pole powierzchni stóp i nóg krzes³a wyznacz za pomoc¹ kartki
papieru w kratkê.

Problem do rozwi¹zania:
W którym przypadku ci�nienie jest wiêksze?
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326. Bardziej gêste czy gê�ciejsze?

Materia³y:
butelka z w¹sk¹ szyjk¹
d³ugi o³ówek
woda
sól
mleko
ocet
olej jadalny i inne �kuchenne� ciecze

Przebieg:
Butelkê wype³nij prawie do pe³na wod¹ i wsuñ do niej o³ówek w taki sposób, by swobodnie p³ywa³.
Zaznacz na o³ówku g³êboko�æ zanurzenia.
Powtórz do�wiadczenie z innymi cia³ami, np. zasolon¹ wod¹, mlekiem, octem, olejem.

Co obserwujesz?

Problem do rozwi¹zania:
Znaj¹c gêsto�æ wody, oblicz gêsto�æ pozosta³ych cieczy.
Uwaga: Je¿eli np. o³ówek w wodzie o gêsto�ci 1g/cm3 zanurzy siê na g³êboko�æ x, a w innej cieczy
na g³êboko�æ y, to gêsto�æ tej cieczy wynosi ? = x/y g/cm3 . Mierz¹c ca³kowit¹ d³ugo�æ o³ówka
i d³ugo�æ jej czê�ci zanurzonej w wodzie, mo¿na obliczyæ gêsto�æ o³ówka.
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327. Lodowe odlewy

Materia³y:
blacha (szeroko�ci 80-100 cm - na tyle cienka, by dobrze siê wygina³a, na tyle sztywna, by
sama sta³a w pionie)
nity
kowade³ko
ko³ki lub prêty stalowe (1 m)
m³otki
³opaty
w¹¿ pod³¹czony do kranu
p³aski teren (np. boisko)
Temperatura musi byæ poni¿ej -5oC!

Przebieg:
1. Zim¹ na p³askim terenie zgarniamy �nieg, aby zosta³o go jak najmniej (na  trawie).
2. Z kawa³ków blachy szeroko�ci ok. 80 cm -  100 cm wyginamy �formkê� figury, postaci, zwierzêcia,

które bêdziemy chcieli wykonaæ z lodu.Wielko�æ figury dowolna, ale praktyczna jest wysoka
na ok. 3 m.

3. Kawa³ki blachy ³¹czymy ze sob¹ nitami (najlepiej na kowadle).
4. Ustawiamy blaszan¹ formê na przygotowanym p³askim terenie. W miejscach wygiêæ wbijamy

w ziemiê, tu¿ przy blasze, podtrzymuj¹ce ko³ki (prêty) w odleg³o�ci ok. 50 cm jeden od drugiego.
5. Blachê lekko wbijamy w pod³o¿e. Wlewamy do formy kilka centymerów wody. Czekamy dobê.
6. Nastepnego dnia wype³niamy formê kolejn¹ warstw¹ wody - nie wiêcej ni¿ 10 cm dziennie.
7. Gdy forma wype³niona jest zadowalaj¹c¹ nas warstw¹ lodu (minimalnie 60-70 cm), delikatnie

wystukujemy ko³ki (prêty) i zdejmujemy blachê. D³utami rze�bimy w powierzchni lodu detale
figury.

8. Stawiamy postacie pionowo.
Mo¿emy wykonaæ kilka -
kilkana�cie takich rze�b
obok siebie.

9. Wieczorem warto pod�wietliæ
lodowe rze�by reflektorkami
(¿arówkami) w ró¿nych
kolorach.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak uszczelniæ brzegi formy, by woda nie wycieka³a?
2. Jak stawiaæ gotowy odlew, by siê nie po³ama³?
3. Jaki kszta³t powinna mieæ figura, by stabilnie sta³a i siê nie przewraca³a?
4. Dlaczego wodê wlewamy stopniowo, a nie do pe³na od razu?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego kszta³ty �labiryntów� s¹ takie, a nie inne?
2. Czy kszta³ty te s¹ jednakowe dla ka¿dego rodzaju materia³u?
3. Czy tempo �po¿erania� (topienia) lodu przez rozgrzane �robale� (kulki) jest jednakowe?
4. Czy g³êboko�æ penetracji jest jednakowa?
5. Czy jest tu jaka� prawid³owo�æ?

328. Lodowe �robale�

Materia³y:
bry³y lodu o wymiarach 20 x 20 x 50 cm
kulki o jednakowych �rednicach ze stali, miedzi, glinu, porcelany, ¿eliwa, szk³a oraz innych
niepalnych materia³ów
przybory do kominka (szczypy, ³opatka i pogrzebacz)
kilka stoperów
linijki min. 50 cm
drut 1 mm
rozpalone ognisko
Temperatura musi byæ poni¿ej -5oC!

Przebieg:
1. Kilka dni wcze�niej przygotowujemy sobie tyle bry³ lodu, ile mamy kulek o jednakowych

�rednicach. Naj³atwiej takie bry³y wykonaæ wlewaj¹c wodê do polimerowych wiader
(prostok¹tnych). Wyjmowanie lodu z wiader u³atwi chwilowe ich zanurzenie we wrz¹cej wodzie.

2. Rozpalamy ognisko na �niegu w odleg³o�ci min. 10 m od przygotowanych bry³ lodu.
3. Do ogniska wk³adamy przyborani kominkowymi wszystkie kulki.
4. Po 20 minutach kolejno wyjmujemy kulki i k³adziemy je ka¿d¹ na powierzchni osobnej bry³y

lodu.
5. Przy ka¿dej bryle lodu stoi osoba i mierzy stoperem czas od chwili po³o¿enia kulki na lodzie

a¿ do ustania jej �robaczkowego� ruchu w lodzie. Czas zapisujemy dla ka¿dego rodzaju kulki.
6. Po ostygniêciu kulek wyjmujemy je i mierzymy drutem g³êboko�æ zag³êbieñ - zapisujemy.
7. Porównujemy g³êboko�ci i czas dr¹¿enia otworów przez kulki z ró¿nych materia³ów w lodzie.
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329. Zaczarowany �wiat �nie¿ynek

Materia³y:
lupy dla ka¿dego uczestnika o jak najwiêkszym powiêkszeniu, a jeszcze lepiej binokulary
szkie³ka podstawowe lub kawa³ki
szyby o wymiarach 2 cm x 2 cm
papier do rysowania, o³ówki
sztywne podk³adki
Temperatura musi byæ poni¿ej -10oC!

Przebieg:
1. Wychodzimy w teren. Staramy siê z³apaæ na szkie³ka pojedynczy p³atek �niegu.
2. Przyg¹damy siê przez lupê lub binokular kszta³towi �nie¿ynki i jak najdok³adniej rysujemy j¹.
3. Staramy siê te¿ zdmuchn¹æ p³atki �niegu z drzew (ze strony s³onecznej i zacienionej).
4. W ró¿nych miejscach poszukujemy jak najbardziej odmiennych kszta³tów �nie¿ynek i je rysujemy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak z³apaæ p³atek �niegu, by siê nie rozpad³?
2. Jakie kszta³ty maj¹ p³atki �niegu?
3. Czy mo¿emy wyodrêbniæ jakie� regularno�ci, symetrie?
4. Czy jest jaka� zale¿no�æ kszta³tu �nie¿ynki od miejsca jej znalezienia?
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330. Pssssssssyttttt

Materia³y:
bry³y lodu o wymiarach 20 cm x 20 cm x 50 cm
¿elazne elementy o ró¿nych kszta³tach i wielko�ciach: odwa¿nik, drut zwiniêty w k³êbek, kule
ró¿nych rozmiarów, sztaby, blachy, k¹towniki, rury o ró¿nej �rednicy, ko³a, zêbatki, walce, itp.
przybory do kominka (szczypy,  ³opatka i pogrzebacz)
kilka stoperów
linijki
drut 1 mm
rozpalone ognisko
Temperatura musi byæ poni¿ej -5oC!

Przebieg:
1. Kilka dni wcze�niej przygotowujemy sobie tyle bry³ lodu, ile mamy elementów ¿elaznych.

Naj³atwiej takie bry³y wykonaæ wlewaj¹c wodê do polimerowych wiader (prostok¹tnych).
Wyjmowanie lodu z wiader u³atwi chwilowe ich zanurzenie we wrz¹cej wodzie.

2. Rozpalamy ognisko na �niegu w odleg³o�ci min. 10 m od przygotowanych bry³ lodu.
3. Do ogniska wk³adamy przyborani kominkowymi wszystkie elementy.
4. Po 20 minutach kolejno wyjmujemy elementy i k³adziemy je ka¿dy na powierzchni osobnej

bry³y lodu.
5. Przy ka¿dej bryle lodu stoi osoba i mierzy stoperem czas od chwili po³o¿enia elementu

na lodzie a¿ do ustania jego �robaczkowego� ruchu w lodzie. Czas zapisujemy dla ka¿dego
elementu osobno.

6. Po ostygniêciu elementów wyjmujemy je i mierzymy drutem g³êboko�æ zag³êbieñ - zapisujemy.
7. Porównujemy g³êboko�ci i czas dr¹¿enia otworów przez elementy ró¿nych kszta³tów w lodzie.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego kszta³ty �labiryntów� s¹ takie, a nie inne?
2. Czy kszta³ty te s¹ jednakowe dla ka¿dego elementu?
3. Czy tempo topienia lodu przez rozgrzane elementy jest jednakowe?
4. Czy g³êboko�æ penetracji jest jednakowa?
5. Czy jest tu jaka� prawid³owo�æ?
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331. Igloo

Materia³y:
bry³y lodu (du¿o)
pi³y p³askownice (do drewna)
wiertarka
w¹¿ pod³¹czony do kranu
deski (12-15 cm)
m³otki
gwo�dzie
kawa³ki miêkkiej blachy
p³yta pil�niowa
Temperatura musi byæ poni¿ej -5oC!

Przebieg:
1. Kilka dni wcze�niej przygotowujemy lód. W tym celu z desek zbijamy szczelne ramy. Naro¿niki

desek korzystnie jest wzmocniæ paskami blachy, aby woda z nich nie wycieka³a. Ramy k³adziemy
na równym terenie (np. na betonie, asfalcie), uszczelniamy ubitym �niegiem, nalewamy
do pe³na wody (12-15 cm).

2. Po kilku dniach, gdy lód jest ju¿ mocny, zdejmujemy drewniane ramy i tniemy �lodowe p³yty�
na bloki.

3. Z bloków budujemy pionowe �ciany naszego igloo, pamiêtaj¹c o pozostawieniu otworu na drzwi.
4. Z pasków p³yty pil�niowej zbijamy kopu³ê igloo (wypuk³¹) - bêdzie podtrzymywa³a lód

przy budowie.
5. Nak³adamy pil�niow¹

kopu³ê na �ciany
i montujemy �sufit� igloo
w taki sposób, by siê
sam trzyma³.

6. Po zakoñczeniu
�budowy� spoiny lodu
oblewamy wod¹
z wiaderek
i pozostawiamy na noc.

7. Nastêpnego dnia
wyjmujemy p³yty z pil�ni,
podtrzymuj¹ce �sufit�
igloo.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak poci¹æ lód, by bloki by³y odpowiednie do budowy igloo?
2. Jak ustawiaæ bloki lodowe nad drzwiami, by siê nie zawali³y?
3. Jak ustawiaæ bloki lodowe �sufitowe�, by siê nie zawali³y?
4.  Dlaczego - gdy wszystko prawid³owo wykonamy - sufit igloo nie spada po zdjêciu pil�niowej

podpory?
5. Jaki jest optymalny kszta³t kopu³y igloo?
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332. Wróg brudu

Materia³y:
atrament
szklanka
woda
wapno chlorowane
�czarodziejska� szklana pa³eczka

Przebieg:
Przygotuj dla znajomych  ma³¹, czarodziejsk¹ sztukê.
Na stole ustaw szklankê z wod¹ i kapnij do niej kilka kropel atramentu. Wasza czarodziejska,

szklana pa³eczka kr¹¿y nad szklank¹, a po chwili mieszacie ni¹ niebieskaw¹ ciecz w szklance.
Czy wasi przyjaciele zauwa¿yli, jak zanurzyli�cie pa³eczkê w wapnie chlorowanym i pewn¹ jego

ilo�æ, znajduj¹c¹ siê na powierzchni pa³eczki, przenie�li�cie do szklanki z wod¹ i atramentem? Zreszt¹
wszystko jedno. Zobacz¹ na pewno, jak wkrótce po zanurzeniu pa³eczki woda w szklance straci swój
niebieskawy kolor i stanie siê przezroczysta.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego atrament straci³ barwê?
2. W jaki sposób tlen potrafi pomagaæ w usuwaniu brudu podczas bielenia bielizny w pralniach?
3. W jaki sposób dzia³aj¹ �rodki bakteriobójcze?
4. W jaki sposób s³oñce bieli p³ótno i bieliznê?
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333. Jak z wody zrobiæ wino - i na odwrót?

Materia³y:
trzy szklanki
woda
kwas siarkowy
nadmanganianu potasu
kilka kropel stê¿onego roztworu tiosiarczanu sodu (UWAGA - materia³y ¿r¹ce!)

Przebieg:
Czy mo¿ecie przekszta³ciæ wino w wodê i wodê w wino?.
Mo¿emy! - krzykniecie prawdopodobnie wszyscy g³o�no. Przecie¿ potrafi³ to ka¿dy karczmarz.
Tak, ale karczmarz czyni³ to po kryjomu. Wy za� przeprowadzicie swoje do�wiadczenie na oczach

waszych widzów.
Postawcie na stole trzy szklanki. W jednej z nich bêdzie woda, pozosta³e bêd¹ puste.
We�cie pe³n¹ szklankê wody i nalejcie jej trochê do jednej ze szklanek pustych. Na oczach waszych

widzów woda zamieni siê w ciecz ³udz¹co przypominaj¹c¹ wino.
Jak to siê sta³o?
Bardzo prosto. Woda, której u¿yli�cie, bêdzie zawiera³a domieszkê kwasu siarkowego, a pusta

szklanka nie bêdzie zupe³nie pusta. Na jej dnie bêdzie trochê drobnego proszku nadmanganianu
potasu; czego na pewno nie zauwa¿¹ obecni przy przeprowadzaniu do�wiadczenia.

Teraz pozostaje wykonanie drugiej czê�ci do�wiadczenia: zamieniæ �wino" w wodê.
�Wino", które uzyskali�my w szklance, czyli roztwór nadmanganianu potasu w wodzie z domieszk¹

kwasu siarkowego, wlejemy do ostatniej, pustej szklanki i �wino" samo przekszta³ci siê w �wodê",
bowiem na dnie drugiej �pustej" szklanki bêdzie kilka kropel stê¿onego roztworu tiosiarczanu sodu.

Czy bêdziecie przy tym udawaæ tajemniczych i szeptaæ �Abra kadabra", jak to czyni¹ wszyscy
magicy? - postanówcie sami.

Problem do rozwi¹zania:
Obserwujcie zjawisko, wyci¹gnijcie wnioski, a mo¿e zapiszcie zachodz¹ce reakcje?
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334. Tajemnicze kostki lodu

Materia³y:
pojemnik na lód
3 wysokie szklanki
przejrzysta lemoniada lub sok cytrynowy zmieszany z wod¹
woda
soda oczyszczona
³y¿eczka
wska�nik z czerwonej kapusty

Przebieg:
To do�wiadczenie mo¿e zadziwiæ twoich kolegów. Najpierw przygotuj trochê p³ynu wska�nikowego

z czerwonej kapusty. Po skoñczeniu prób nie pij zrobionych �napojów" - bêd¹ mia³y okropny smak.
l. Nalej p³ynu wska�nikowego z czerwonej kapusty do przegródek pojemnika na lód. Zamra¿aj

ciecz przez oko³o pó³ godziny, aby powsta³y kostki lodu.
1. Nape³nij trzy wysokie szklanki - czyst¹ wod¹, lemoniad¹, a trzeci¹ wod¹ kranow¹ z ³y¿eczk¹

sody oczyszczonej.
2. Teraz do ka¿dej szklanki wrzuæ po dwie kostki lodu ze wska�nika. Jak zmieniaj¹ siê �napoje"?

Czy wygl¹daj¹ tak samo, kiedy lód ca³kowicie siê rozpu�ci?

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego woda nie zmieni³a koloru?
2. Na jaki kolor zmieni³a siê soda i dlaczego?.
3. Co sta³o siê z lemoniad¹ i dlaczego?
4. Co siê dzieje, kiedy mieszaj¹ siê ze sob¹ kwasy i zasady?



Klub M³odego Odkrywcy 500 349

335.  Tajemnicze �wiat³o w probówce

Materia³y:
stê¿ony roztwór soli (mo¿na zast¹piæ bromkiem lub chlorkiem potasu)
kwas solny lub spirytus
szklana pa³eczka
probówka
zaciemnienie pomieszczenia

Przebieg:
Skoro robimy ju¿ do�wiadczenia z ró¿nymi efektami �wietlnymi, przeprowadzimy teraz jeszcze

jedno ciekawe do�wiadczenie. Towarzyszy mu pojawienie siê niezwyk³ego �wiat³a w chwili, gdy roztwór
soli kuchennej miesza siê z kwasem solnym.

Do probówki lub innego nieco wiêkszego szklanego naczynia w kszta³cie walca wlejemy stê¿ony
roztwór soli, a nastêpnie dolejemy tyle samo kwasu. Je¿eli szybko wymieszamy te dwa roztwory
szklan¹ pa³eczk¹, pojawi siê wewn¹trz jakie� dziwne zielono-niebieskawe �wiat³o, rozszerzaj¹c siê
na ca³¹ probówkê.

Spróbujcie wlaæ te roztwory tak uwa¿nie do probówki, aby siê nie wymiesza³y i aby jeden znajdowa³
siê na drugim. Uda siê wam to, je¿eli kwas wlewaæ bêdziecie wzd³u¿ bocznej �cianki probówki tak,
¿e sp³ynie on powoli na roztwór soli. Wystarczy potem potrz¹sn¹æ probówkê, a pojawi siê w niej
niespodzianie b³ysk �wiat³a.

Zamiast chlorku sodu, czyli soli kuchennej, mo¿ecie wzi¹æ bromek lub chlorek potasu; kwas solny
zast¹piæ mo¿na spirytusem.

Problem do rozwi¹zania:
Obserwujcie zjawisko i wyci¹gnijcie wnioski.
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336.  Magiczny lejek

Materia³y:
kartka papieru
ta�ma samoprzylepna
cyrkiel
rurka do napoju
pi³eczka pingpongowa
no¿yczki

Przebieg:
Powietrze wywiera na nas bez przerwy nacisk, choæ wcale tego nie musimy odczuwaæ.

To do�wiadczenie pokazuje, w jaki sposób powietrze wypycha i co siê dzieje, gdy porusza siê
z ró¿nymi prêdko�ciami. Wyniki powinny Ciê zaskoczyæ.

Przygotuj ko³o z kartonu i przetnij je od brzegu do �rodka. Zwiñ ko³o w sto¿ek. Sklej ta�m¹ brzegi
w �rodku i na zewn¹trz.

Obetnij wierzcho³ek sto¿ka. Utnij kawa³ek rurki o d³ugo�ci 4 cm i przepchnij j¹ przez otwór,
¿eby wesz³a do �rodka i przyklej j¹.

Do lejka w³ó¿ pi³eczkê pingpongow¹. Trzymaj¹c lejek z pi³eczk¹ do góry, spróbuj wydmuchaæ
pi³eczkê do góry. Co siê dzieje?

Zmieñ nastêpnie po³o¿enie lejka w dó³, podtrzymaj pi³eczkê i zacznij mocno dmuchaæ.
Co ciê zdziwi³o?

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego pi³eczka pingpongowa reaguje w³a�nie w taki sposób?
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337. Ile wa¿y spadaj¹ce cia³o?

Materia³y:
waga szalkowa
dziadek do orzechów
odwa¿nik
nitka i zapa³ki

Przebieg:
Na jednej szalce wagi umieszczamy dziadka do orzechów tak, aby jedno jego ramiê le¿a³o

na szalce, a drugie by³o przywi¹zane do koñca belki wagi.
Na drugiej szalce k³adziemy tyle odwa¿ników, ile potrzeba, aby osi¹gn¹æ równowagê.
Zapalon¹ zapa³k¹ przepalamy nitkê.
Po przepaleniu nitki górne ramiê dziadka do orzechów opada na szalkê.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego szalka na moment podnios³a siê do góry?
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338. Elektryczno�æ statyczna

Materia³y:
bibu³ka 12 cm x 12 cm
d³ugopis
blaszana podstawka
we³niany szalik

Przebieg:
Z bibu³ki wytnij spiralnego wê¿a i umie�æ go na blaszanej podstawce. Lekko unie� jego �g³ówkê�

do góry. Pocieraj d³ugopisem o szalik, a nastêpnie zbli¿ go do wê¿a. Obserwuj zachowanie wê¿a
podczas zbli¿ania d³ugopisu.

Problem do rozwi¹zania:
Jak wyt³umaczysz takie dziwne zachowanie wê¿a?
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339. Tarcie a ciê¿ar cia³a

Materia³y:
pojemnik z wod¹
gumka
sznurek

Przebieg:
Pojemnik przewi¹zaæ gumk¹. Do gumki przywi¹zaæ sznurek. Ci¹gn¹æ delikatnie za sznurek,

a¿ pojemnik siê poruszy. Obserwowaæ stopieñ rozci¹gniêcia gumki. Nape³niæ pojemnik wod¹ i zrobiæ
to samo co poprzednio.

Problem do rozwi¹zania:
1. Od czego zale¿y tarcie cia³a?
2. Jak mo¿na zmniejszyæ tarcie w tym do�wiadczeniu?
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340. Zjawisko odrzutu

Materia³y:
butelka z korkiem
soda oczyszczona
ocet
kilka o³ówków (okr¹g³ych)

Przebieg:
Do butelki wsypujemy 2 ³y¿ki sody oczyszczonej. Odmierzamy 2 ³y¿ki octu i wlewamy go do butelki.

Butelkê zamykamy korkiem, ale niezbyt mocno i uk³adamy j¹ na ustawionych równolegle o³ówkach
(w pozycji poziomej, prostopadle do osi o³ówków).

Problem do rozwi¹zania:
1. Co spowodowa³o odrzut butelki?
2. Co zrobiæ, ¿eby butelka polecia³a dalej?
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341. Jak przekazaæ energiê?

Materia³y:
rura szklana o �rednicy 35 mm i d³ugo�ci 24 cm
kulka stalowa o �rednicy 30 mm (masa 110 g)
kulka z tworzywa sztucznego o �rednicy 30 mm (masa 16 g)
inne kulki (gumowe, ¿elowe, etc).

Przebieg:
Rurkê szklan¹ opieramy pionowo o pod³ogê. Do stoj¹cej na stoliku rury wpuszczamy kulkê

z tworzywa, aby swobodnie spada³a i uderzy³a w pod³o¿e. Przez szk³o widzimy, ¿e kulka odbija siê
na wysoko�æ oko³o 10 cm. Nastêpnie wpuszczamy jednocze�nie kulkê z tworzywa i kulkê metalow¹
tak, aby kulka z tworzywa wpad³a do rury jako pierwsza i po odbiciu od dna uderzy³a w spadaj¹c¹
kulkê metalow¹.

Spróbuj to do�wiadczenia wykonaæ bez szklanej rurki. Przy pewnej wprawie uzyskasz efekt taki
jak poprzednio. Mo¿esz równie¿ eksperymentowaæ z pi³eczkami, kulkami z ró¿nych materia³ów.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê dzieje, kiedy kulka metalowa odbija siê od kulki z tworzywa sztucznego?
2. Dlaczego kulka metalowa w drugim przypadku odbija siê wy¿ej, ni¿ gdy spada³a sama na pod³ogê?
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342. Przekorny poci¹g

Materia³y:
4-5 ma³ych drewnianych klocków
kr¹¿ek (bloczek)
szalka wagowa
odwa¿niki

Przebieg:
Powi¹¿ ze sob¹ klocki za pomoc¹ krótkich nitek. Nitkê od pierwszego klocka prze³ó¿ przez kr¹¿ek

do szalki wagowej. U³ó¿ klocki tak, aby nitki by³y napiête. Po³ó¿ na szalce wagi jak najwiêcej
odwa¿ników, ale tylko tyle, aby klocki pozosta³y nieruchome. Podnie� szalkê do góry i poprzesuwaj
klocki tak, aby nitki miêdzy nimi nie by³y napiête.Opu�æ ostro¿nie szalkê z odwa¿nikami.

Problem do rozwi¹zania:
Od czego zale¿y warto�æ tarcia spoczynkowego?
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343. Przewodnictwo cieplne cia³ sta³ych

Materia³y:
prêty metalowy i drewniany o takiej samej �rednicy
dwa statywy
dwie kartki papieru
dwie �wiece lub palniki

Przebieg:
Koñce prêtów mocujemy w statywach. Drugie koñce prêtów owijamy papierem i ustawiamy

nad p³omieniami �wiec (odleg³o�ci prêtów od p³omieni powinny byæ takie same).
Obserwujemy, co dzieje siê z papierem na ka¿dym z prêtów.

Problem do rozwi¹zania:
1. W jakim przypadku papier najszybciej zaczyna siê tliæ?
2. Dlaczego papier owiniêty na prêtach metalowych nie zaczyna siê paliæ?
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344.  Jak u Pinokia

Materia³y:
3 korki
drut do rêcznych robótek
szpilki
naczynie na nó¿ce np. kieliszek
�wieczka, zapa³ki

Przebieg:
Korek przebiæ prêtem (powstanie ramiê d�wigu) i wbiæ w niego 2 szpilki. Oprzeæ prêt na szpilkach

na odwróconym kieliszku. Na koñce prêta nabiæ po jednym korku i wbiæ w nie po tyle szpilek,
ile potrzeba, aby utrzymaæ d�wigniê w równowadze (pozycja pozioma). Zapalon¹ �wieczkê ustawiæ
pod jednym ramieniem d�wigni. Obserwuj zachowanie d�wigni.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego równowaga zosta³a naruszona i jedno ramiê przewa¿y³o?
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345. Zmiana energii wewnêtrznej cia³a

Materia³y:
dwie szklanki (mog¹ byæ te¿ zlewki)
oko³o 10 kawa³ków grubego drutu � miedzianego lub aluminiowego � o �rednicy 2,5 mm
termometr
kawa³ek tektury

Przebieg:
Ustawiæ szklanki obok siebie i przedzieliæ je tektur¹. Do jednej wlaæ zimn¹ wodê i zmierzyæ

temperaturê, a do drugiej szklanki wlaæ wrz¹tek. Po³¹czyæ szklanki drutami i mierzyæ temperaturê
zimnej wody co 2 minuty. Obserwowaæ zmianê energii  cieplnej w dwóch szklankach.

Problem do rozwi¹zania:
1. W któr¹ stronê przep³ywa³a energia cieplna?
2. Dlaczego nast¹pi³a zmiana energii w p³ynach w dwóch szklankach?
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346. Silnik cieplny

Materia³y:
bardzo gor¹ca, niemal wrz¹ca woda w styropianowym kubku
zimna woda w styropianowym kubku
szczelna szklana strzykawka
denaturat
gumowy korek

Przebieg:
Nabieramy do strzykawki niewielk¹ ilo�æ denaturatu (ok. 1 cm3) i zatykamy j¹ gumowym korkiem.

Strzykawkê zanurzamy w gor¹cej wodzie (czê�æ strzykawki, w której jest denaturat, powinna znale�æ
siê w wodzie). Po przesuniêciu t³oka strzykawki przez denaturat w stanie gazowym przek³adamy
strzykawkê do zimnej wody. Po opadniêciu t³oka czynno�æ powtarzamy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego po zanurzeniu strzykawki z denaturatem w gor¹cej wodzie wzrasta energia wewnêtrzna

denaturatu, czego objawem jest przesuniecie t³oka w strzykawce?
2. Do którego momentu przesuwa siê t³ok popychany przez rozgrzany denaturat?
3. Dlaczego strzykawka z denaturatem prze³o¿ona do zimnej wody �cofa siê�?
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347. Gdzie jest sadza?

Materia³y:
3 ³y¿eczki
2 szklanki z wod¹
�wieca (kopc¹ca) lub znicz
zapa³ki
olej
p³yn do mycia naczyñ

Przebieg:
Trzymamy dwie ³y¿eczki nad p³on¹c¹ �wiec¹, a¿ pokryj¹ siê sadz¹. Wk³adamy jedn¹ ³y¿eczkê

do czystej wody i obserwujemy jej wygl¹d. Wyjmujemy ³y¿eczkê z wody i sprawdzamy, czy ³y¿eczka
nadal jest pokryta sadz¹. Wlewamy do wody p³yn do mycia naczyñ, wk³adamy do niej okopcon¹
³y¿eczkê i obserwujemy jej wygl¹d. Do szklanki czystej wody wlewamy tyle oleju, aby pokryta sadz¹
czê�æ ³y¿eczki mog³a siê w nim zanurzyæ. Okopcon¹ ³y¿eczkê wk³adamy do warstwy oleju, a po chwili
zanurzamy j¹ g³êbiej, tak aby znalaz³a siê w wodzie. Obserwujemy wygl¹d ³y¿eczki, która znalaz³a siê
w wodzie po przej�ciu przez olej.

Na w³o¿onej do czystej wody ³y¿eczce nie widaæ sadzy (matowych ciemnych plam). Powierzchnia
³y¿eczki wygl¹da tak, jakby by³a pokryta kroplami rtêci (w tych miejscach, gdzie na ³y¿eczce jest
sadza). Na ³y¿eczce zanurzonej w oleju, a nastêpnie w³o¿onej do wody widaæ sadzê. Tak samo jest
wtedy, gdy okopcon¹ ³y¿eczkê w³o¿ymy do wody z p³ynem do naczyñ.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego to, co na powierzchni okopconej ³y¿eczki zanurzonej w czystej wodzie, wygl¹da jak rtêæ?
2. Co powoduj¹ dolane do wody p³yn do naczyñ i olej?
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Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego po w³o¿eniu strzykawki do ciep³ej wody t³ok siê wysuwa, a gdy wk³adamy j¹ do zimnej

-  t³ok siê wsuwa?
2. Dlaczego po w³o¿eniu strzykawki do gor¹cej wody ze strzykawki wydostaj¹ siê pêcherzyki
powietrza, a po w³o¿eniu do naczynia z zimn¹ wod¹ do strzykawki dostaje siê woda?

348. Rozszerzalno�æ termiczna gazów

Materia³y:
szklana strzykawka
plastelina
dwa naczynia
czajnik

Przebieg:
WARIANT 1
Do strzykawki nabieramy trochê powietrza, wylot zatykamy plastelin¹. Wk³adamy strzykawkê

do naczynia z gor¹c¹ wod¹, chwilê odczekujemy i odczytujemy objêto�æ powietrza w strzykawce.
Wk³adamy strzykawkê do naczynia z zimn¹ wod¹, chwilê odczekujemy i odczytujemy objêto�æ
powietrza w strzykawce. Obserwujemy zachowanie t³oka w strzykawce.

 
WARIANT 2
Do strzykawki nabieramy powietrza i trzymamy strzykawkê tak, ¿eby t³ok nie móg³ siê przesuwaæ,

wk³adamy pionowo strzykawkê do naczynia z gor¹c¹ wod¹ i chwilê odczekujemy, wyjmujemy
strzykawkê z ciep³ej wody i wk³adamy j¹ do naczynia z zimn¹ wod¹, chwilê odczekujemy.
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349. Wytwarzanie pró¿ni w strzykawce

Materia³y:
strzykawka
drewniany patyk odpowiedniej d³ugo�ci
gumowy lub plastikowy wê¿yk
zaciskacz
szklanka z wod¹

Przebieg:
Wciskamy do koñca t³ok w strzykawce, zak³adamy wê¿yk na wlot strzykawki i zaciskamy wê¿yk.

Odci¹gamy t³ok strzykawki i podpieramy patykiem, ¿eby nie wróci³ do pocz¹tkowego po³o¿enia.
Wk³adamy koniec wê¿yka do szklanki z wod¹ i rozlu�niamy zaciskacz.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego po rozlu�nieniu zaciskacza woda wp³ywa do strzykawki?
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350. Prawo Pascala

Materia³y:
strzykawka
woda
ig³a

Przebieg:
Za pomoc¹ ig³y zrób w strzykawce otworki, a nastêpnie zatkaj wylot strzykawki palcem i nape³nij j¹

wod¹. Przesuwaj t³ok strzykawki i obserwuj zachowanie wody.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego ze wszystkich otworów strzykawki wyp³ywaj¹ jednakowo silne strumienie wody?
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351. Elektryzowanie cia³

Materia³y:
2 woreczki �niadaniowe
rura z PCW
skrawek materia³u z we³ny (lub sukno)
pi³eczka pingpongowa
folia aluminiowa
statyw
sznurek

Przebieg:
1. Woreczek �niadaniowy pocieramy rêk¹ i zbli¿amy do skrawków papieru (elektryzowanie poprzez

pocieranie, indukcjê).
2. Na statywie zawieszamy na sznurku pi³eczkê ob³o¿on¹ foli¹ aluminiow¹,  zbli¿amy do pi³eczki

rurê z PCW, naelektryzowan¹ przez potarcie o sukno (elektryzowanie przez indukcjê, dotyk).
3. Zbli¿amy do siebie dwa woreczki naelektryzowane przez potarcie (d³oni¹).

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawiska zachodz¹ podczas do�wiadczenia?
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352. Mieszamy i mieszamy

Materia³y:
kropla oleju jadalnego
³y¿ka silnego roztworu amoniaku
woda
pêdzelek
bia³a kartka
buteleczka

Przebieg:
Do butelki wlaæ olej, amoniak i 4 ³y¿ki wody, a nastêpnie wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ.

Pêdzelkiem napisaæ na kartce dowolne zdanie, u¿ywaj¹c zrobionego przez siebie �atramentu�.
Co widzisz? Teraz wysusz kartkê i czy dalej widzisz napis? Mo¿esz znowu powtórzyæ do�wiadczenie,
zmoczyæ kartkê i obserwowaæ j¹.  

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego napis znika, kiedy wysuszymy kartkê, a pojawia siê, gdy j¹ zwil¿ymy?
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353. Wodny �dym z komina"

Materia³y:
s³oik z metalow¹ pokrywk¹ wype³niony gor¹c¹ wod¹ zabarwion¹ atramentem
akwarium lub wiadro z zimn¹ wod¹.

Przebieg:
W pokrywce zrób otwór, zatkaj go i wstaw s³oik do akwarium, a nastêpnie odetkaj otwór.
Obserwuj wynik do�wiadczenia.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego, gdy odetkamy otwór, strumieñ kolorowej wody unosi siê ze s³oika?
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354. Przemiany fazowe

Materia³y:
s³oik od d¿emu
kryszta³ki jodu
wiêksze naczynie z gor¹c¹ wod¹

Przebieg:
Do pustego s³oika po d¿emie w³o¿yæ trochê kryszta³ków jodu i szczelnie go zakrêciæ. Zakrêcony

s³oik w³o¿yæ do wiêkszego naczynia z gor¹c¹ wod¹ i chwilê poczekaæ. Po chwili obserwowaæ s³oik
na tle bia³ej kartki.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego s³oik obserwowany na tle bia³ej kartki wydaje siê byæ wype³niony fioletowym gazem?
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355. Zjawisko indukcji elektrostatycznej

Materia³y:
metalowa puszka po napoju
rura z PCW (np. od odkurzacza lub rura wykorzystywana w domowych instalacjach
wodnych)
szklanka

Przebieg:
Do metalowej puszki zbli¿amy:

  - naelektryzowan¹ rurê z PCW,
  - naelektryzowan¹ szklankê.

Obserwuj zachowanie puszki metalowej.

Problem do rozwi¹zania:
Co siê dzia³o z puszk¹ w obu sytuacjach? 
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356. Elektryzowanie cia³ przez dotyk

Materia³y:
taca z tworzywa sztucznego
skrawki folii aluminiowej (o boku szeroko�ci 1cm)
kawa³ek sukna lub we³niany szalik

Przebieg:
Kawa³ki folii aluminiowej (mog¹ byæ �sreberka� od cukierków, nale¿y tylko oddzieliæ papier

od spodu) podzieliæ na ma³e kawa³ki i po³o¿yæ je na tacy. Potrzeæ tacê od spodu suknem lub szalikiem.
Obserwuj zjawisko.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego w czasie pocierania tacy suknem kawa³ki folii podskakuj¹ do góry i spadaj¹ z tacy?
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357. Nasze prawdziwe oblicze

Materia³y:
aparat fotograficzny (klasyczny lub cyfrowy)
kartki A3
klej
no¿yczki

Przebieg:
Czê�æ 1
Na neutralnym tle fotografujemy twarz ka¿dego uczestnika osobno z jak najmniejszej odleg³o�ci,

ale takiej, by przy posiadanych parametrach sprzêtu fotograficznego by³y ostre.
Wykonujemy odbitki w taki sposób, by ka¿da twarz mia³a dwa zdjêcia: normalne oraz �w lustrzanym

odbiciu�. Je¿eli zdjêcia wykonali�my na filmie - nale¿y za drugim razem odwrotnie go w³o¿yæ, je¿eli
wykonujemy komputerowe wydruki - po prostu odwracamy zdjêcie w lustrzanym odbiciu.

Czê�æ 2
Ka¿da osoba dostaje parê swoich zdjêæ: normalne i w lustrzanym odbiciu. Wyznaczamy �rodek

symetrii twarzy, zaznaczamy na obu zdjêciach w tym samym miejscu i wzd³u¿ tego �rodka tniemy
oba zdjêcia. Nastepnie sk³adamy ze sob¹ �dwie lewe po³owy twarzy� oraz �dwie prawe po³owy twarzy�.
Naklejamy odbitki na kartki formatu A3, podpisuj¹c, który komplet jest �praw¹� a który �lew¹� czê�ci¹
twarzy. Dokonujemy analizy ró¿nic - mo¿na zapisaæ je na �ramkach� wokó³ zdjêæ.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego - mimo ¿e jeste�my symetryczni - nasze �lewe� i �prawe� czê�ci twarzy siê ró¿ni¹?
2. Czy osoby na �lewych� i �prawych� portretach s¹ podobne do siebie? Do Ciebie?
3. Co zaskoczy³o Ciê w wygl¹dzie?



Klub M³odego Odkrywcy 500372

358. Maski i odlewy twarzy

Materia³y:
rolka banda¿u gipsowego
talerzyki jednorazowe
woda
no¿yczki
wazelina
krem
mas³o
gips sztukatorski
fartuch lub prze�cierad³o (do zabezpieczenia ubrania przez zabrudzeniem.)

Przebieg:
Jedni drugim wykonamy maski. W tym celu potniemy gipsowy banda¿ na kawa³ki o rozmiarach

5 cm x 5 cm (max. 7 cm x 7 cm). Do jednorazowego talerzyka nabieramy wodê.
Dok³adnie smarujemy wazelin¹ twarz osoby, której maskê wykonamy. Szczególnie du¿o wazeliny

nak³adamy na czê�ci ow³osione (brwi, rzêsy, w¹sy, baki, etc.). Zakrywamy ubranie fartuchem
lub prze�cierad³em.

Maczaj¹c kawa³ki banda¿a w wodzie, nak³adamy kolejno kilka warstw na twarz, od w³osów
po szyjê, od ucha do ucha, pozostawiaj¹c dziurki w nosie niezaklejone. Warto na³o¿yæ 5-7 warstw
banda¿a.

Ka¿d¹ warstwê dok³adnie dociskamy i palcami modelujemy na twarzy, aby dok³adnie odtworzyæ
jej rysy.

Gdy na³o¿yli�my wszystkie warstwy, model porusza intensywnie miê�niami twarzy - pomo¿e to
zdejmowaæ maskê. Zdejmujemy j¹ od strony brody (odklejaj¹c banda¿ na szyi) do góry. K³adziemy
do wysuszenia (na twardo) - najlepiej na kaloryferze lub w s³oñcu.

Myjemy dok³adnie twarz wod¹ i smarujemy
kremem (gips bardzo wysusza skórê).

Gdy maska bêdzie sztywna, dok³adnie
nat³uszczamy j¹ od �rodka (np. kremem
lub mas³em), wype³niamy jej wnêtrze mas¹
gipsu sztukateryjnego, rozrobion¹ do gêsto�ci
�mietany w talerzyku jednorazowym.
Pozostawiamy kilka dni do zastygniêcia.
Potem wyjmujemy z banda¿owej formy.

W taki sam sposób mo¿emy wykonaæ
odlew d³oni - ale jest to operacja trudniejsza,
ze wzglêdu na palce.

Zarówno maskê banda¿ow¹, jak i odlew
gipsowy mo¿emy pomalowaæ lub pozostawiæ
bia³¹.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak nak³adaæ banda¿, by szczegó³y twarzy odbi³y siê wewn¹trz maski?
2. Jak zdejmowaæ maskê z twarzy, by nie zdeformowaæ banda¿a?
3. W jaki sposób wlewaæ gips do formy, by zachowaæ prawid³owy kszta³t twarzy i jej czê�ci?
4. Z jakimi elementami twarzy s¹ najwiêksze problemy?
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359. Abstrakcyjny portret

Materia³y:
kartka papieru rysunkowgo (najlepiej A2) tekturowa twarda podk³adka pod ni¹
miêkki o³ówek
pastele olejne
�stercz¹cy �liniaczek� dla ka¿dego (np. z brystolu lub pude³ka tekturowego)

Przebieg:
Siadamy w parach naprzeciw siebie (dobrze, je¿eli siedz¹cy siê chocia¿ trochê znaj¹. Na kolanach

trzymamy kartki papieru do rysowania na twardych podk³adkach. Ka¿dej osobie zak³adamy pod brod¹
na szyi co� w rodzaju ��liniaczka� czy �ko³nierza�, którego zadaniem jest zas³oniêcie kartki przed
oczami rysuj¹cego. Bêdziemy bowiem w pierwszym etapie rysowali bez patrzenia na kartkê, a jedynie
na model.

Gdy kartki i ��liniaki� s¹ na swoim miejscu, miêkkim o³ówkiem patrz¹c na osobê przed sob¹,
bez odrywania rêki od kartki rysujemy jedn¹ lini¹ kontury postaci (portret) siedz¹cej przed nami.
Nie patrzymy na kartkê. Wa¿ne jest, by�my ca³y portret, wszystkie kontury wykonali jedn¹ lini¹,
bez odrywania o³ówka.

Zdejmujemy ��liniaki� zas³aniaj¹ce kartki i wype³niamy o³ówkowe kontury olejnymi pastelami,
dobieraj¹c barwy w taki sposób, by jak najbardziej pasowa³y do osoby siedz¹cej przed nami. Uwaga!!!
Nie zmieniamy kszta³tów konturu, nie poprawiamy go - po prostu zape³niamy kolorem kartkê, zgodnie
z naszym rysunkiem �na �lepo�. Powstanie �abstrakcyjny portret� osoby siedz¹cej przed nami.

Problem do rozwi¹zania:
1. Na czym polegaj¹ problemy rysowania �bez patrzenia� na kartkê?
2. Czy w swoim szkicu widzisz jakie� prawid³owo�ci (sk³onno�ci)?
3. Dlaczego dobra³e� barwy w taki sposób?
4. Czy Twój portret rysowany przez kolegê jest, Twoim zdaniem, do Ciebie podobny?
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360. Powietrzny m³ynek

Materia³y:
kartka papieru
d³uga wyka³aczka
plastelina
zatrzaska krawiecka
szpileczka
2 ma³e �wieczki
no¿yczki

Przebieg:
Z kartki wycinamy ko³o, z niego wycinamy spiralê (o szeroko�ci 1cm). W �rodku spirali wpinamy

zatrzaskê. Na plastelinowej podstawce mocujemy wyka³aczkê. Na jej szczycie przy pomocy plasteliny
mocujemy szpileczkê ostrym koñcem do góry. Spiralê wieszamy na szpileczce wykorzystuj¹c
wg³êbienie zatrzaski. Pod wisz¹c¹, papierow¹ spiralê podstawiamy zapalon¹ �wieczkê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co dzieje siê ze spiral¹?
2. Co jest powodem obserwowanych zmian?
3. Jakie zjawisko obserwujemy?
4. Gdzie w przyrodzie, ¿yciu codziennym, mo¿na je spotkaæ?
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361. Chemiczny napój

Materia³y:
napar herbaciany
ocet
soda oczyszczona
kubeczki z prze�roczystego plastyku (szklane)
³y¿ka

Przebieg:
W kubeczku I robimy roztwór naparu herbacianego i octu.
W kubeczku II robimy roztwór naparu herbacianego i sody.
Nastêpnie wlewamy zawarto�æ kubeczka I do kubeczka II.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego zmienia siê kolor naparu herbacianego w jednym z kubeczków?
2. Co jest przyczyn¹ spienienia siê wymieszanych roztworów?
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362. Z czego sk³ada siê chlorofil?

Materia³y:
spirytus
zlewka
tygiel
bibu³a filtruj¹ca
kroplomierz

Przebieg:
Kilka zielonych �d�be³ trawy wk³adamy do tygla. Dodajemy kilka kropli spirytusu i ugniatamy trawê

³y¿k¹ do otrzymania zielonego p³ynu.
Kroplomierzem na³ó¿ na pasek bibu³y filtruj¹cej grub¹ kroplê p³ynu dwa centymetry od brzegu.

Wlej alkohol do zlewki i zanurz w nim koñcówkê paseczka z kropl¹ chlorofilu. Pozwól �naci¹gaæ�
bibule.

Problem do rozwi¹zania:
1. Z ilu barwników sk³ada siê chlorofil?
2. Co wp³ywa na szybko�æ paska zabarwionego na bibule?
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363. Obserwacja szybko�ci krystalizacji

Materia³y:
tygiel
szk³o zegarkowe
kroplomierz
spirytus
tabletka aspiryny

Przebieg:
Rozdrobnion¹ tabletkê aspiryny mieszamy ze spirytusem w tyglu. Zasysamy  kroplomierzem

i ponownie wlewamy do tygla - kilka razy powtarzamy zasysanie. Odczekujemy, a¿ czê�ci sta³e
mieszaniny opadn¹ na dno (dekantacja). Nastêpnie zasysamy kroplomierzem jego prze�roczyst¹
czê�æ. Na szkie³ku zegarkowym k³adziemy kilka kropli i obserwujemy je przez lupê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Od czego zale¿y szybko�æ powstawania kryszta³ków?
2. Jakie s¹ kryszta³ki aspiryny?
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364. Czy bêdzie pada³ deszcz?

Materia³y:
chlorek kobaltu
papier filtruj¹cy
kroplomierz
suszarka

Przebieg:
Rozpuszczamy chlorek kobaltu w niewielkiej ilo�ci wody. Wycinamy dwa paski bibu³y filtracyjnej

o szer. 1 cm i zanurzamy w otrzymanym roztworze. Nastêpnie suszymy na kaloryferze lub za pomoc¹
suszarki. Jeden pasek zawieszamy za oknem, na drugi za� nanosimy kroplomierzem kroplê wody.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co nastêpuje, kiedy powietrze jest wilgotne przed deszczem lub burz¹?
2. Czy mo¿na by³oby pos³ugiwaæ siê tym jako narzêdziem do mierzenia wilgotno�ci?
3. Czy cia³a sta³e zawieraj¹ wodê?
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365. W³a�ciwo�ci kapilarne gleb

Materia³y:
trzy rodzaje gleb, np. kompostow¹ (lub próchnicz¹), piaszczyst¹, gliniast¹
trzy szklane jednakowe rurki
krystalnica

Przebieg:
Do trzech rurek szklanych o jednakowej d³ugo�ci i przekroju, z jednym koñcem obwi¹zanym gaz¹,

wsypujemy na jednakow¹ wysoko�æ 3 rodzaje wysuszonych gleb.
Rurki z gleb¹ umocowujemy pionowo w statywie tak, aby dolny koniec ka¿dej rurki (zamkniêty

gaz¹) zanurzony by³ w wodzie do wys. 3-5 cm. Co pó³ godziny oznaczmy poziom, do jakiego podnios³a
siê woda.

Problem do rozwi¹zania:
1. W której glebie woda szybciej i wy¿ej jest podci¹gana?
2. Które gleby s¹ bardziej nara¿one na niszczenie profilu glebowego poprzez erozjê wodn¹?
3. Jakie  zjawisko zasz³o?
4. Jakie ma ono znaczenie w przyrodzie?
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366. Pomiar zapylenia powietrza

Materia³y:
czysty zwa¿ony s³ój
tyczka drewniana
deska
metalowe  pude³ko  po  konserwach
Uwaga: do wykonania jednego przyrz¹du potrzebny jest ca³y ww. zestaw materia³ów.

Przebieg:
Do tyczki przybijamy deskê z umocowanym pude³kiem metalowym, do którego wstawiamy s³oik.

Tak wykonany przyrz¹d ustawiamy w miejscu nieos³oniêtym. Po up³ywie miesi¹ca s³oik przynosimy,
dok³adnie myjemy z zewn¹trz i wa¿ymy. Z ró¿nicy mas s³oika obliczamy opad py³u na dan¹ powierzchniê
i  przeliczamy na 1 ha w danym rejonie. Powierzchnia s³oika to powierzchnia jego górnego otworu,
przez który wpada³ py³. Tyczki z przyrz¹dami do pomiaru zapylenia postaw w kilku miejscach: blisko
ruchliwej drogi, w sadzie, w parku, na balkonie domu i w innych wybranych miejscach.

Problem do rozwi¹zania:
1. Gdzie zapylenie jest najwiêksze, gdzie najmniejsze?
2. Czy wszytkie rodzaje py³ów dosta³y siê do s³oika?
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367. Pomiar zapylenia w zimie - próba �niegowa

Materia³y:
czyste, zwa¿one  s³oje

Przebieg:
Z dala od dróg pobieramy w kilku miejscach próbki �niegu - walce o �rednicy 10 cm i wysoko�ci

10 cm. Umieszczamy je w czystych, wa¿onych naczyniach, topimy �nieg, a powsta³¹ wodê
odparowujemy. Ró¿nice wagowe okre�laj¹ poziom zapylenia w ró¿nych miejscach.

Problem do rozwi¹zania:
1. Gdzie zapylenie jest najwiêksze, gdzie najmniejsze?
2. Czy wszytkie rodzaje py³ów dosta³y siê do s³oika?
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368. W³a�ciwo�ci gleby

Materia³y:
trzy lejki kuchenne
trzy s³oiki
bibu³owe s¹czki
gleba
wêgiel aktywowany
woda
atrament

Przebieg:
Do trzech s³oików wstaw lejki kuchenne Umie�æ w lejkach s¹czki z bibu³y filtracyjnej. Na bibu³ê

pierwszego lejka nasyp warstwê gleby .W drugim lejku na bibule umie�æ warstwê wêgla aktywowanego,
pokruszonego (mo¿na  kupiæ  w  aptece). W trzecim lejku pozostawiamy sam¹ bibu³ê. Przez wszystkie
trzy lejki  przefiltrowujemy wodê wymieszan¹ z atramentem (tak¹ sam¹ ilo�æ przez ka¿dy lejek).

Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e�?
2. Jak nazwiesz to zjawisko?
3. Na czym ono polega i jakie ma znaczenie dla cz³owieka, przyrody?
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369. Pachn¹ce baloniki na karnawa³

Materia³y:
pude³ko po butach
balonik gumowy
nitka
olejek do ciasta o dowolnym zapachu

Przebieg:
1. Umie�æ 15 kropli olejku we wnêtrzu nie nadmuchanego balonika.
2. Nadmuchaj balon.
3. Zawi¹¿ szczelnie wylot balonu i umie�æ go w tekturowym szczelnym pude³ku, przykryj  wieczkiem.
4. Po godzinie zajrzyj do pude³ka i pow¹chaj.

Problem do rozwi¹zania:
1. Czy zapach wydosta³ siê z balona?
2. Czy pude³ko pachnie?
3. Czy balon jest nadal nadmuchany?
4. O czym �wiadczy ten eksperyment?
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370. Reakcja  kwasu azotowego (V) z  metalami
i  niemetalami

Materia³y:
kwas azotowy (V)
siarka
mied�
glin
cynk
o³ów
parownica
probówki
palnik lub �wiece

Przebieg:
Wlej 1 cm3 kwasu azotowego do probówki i ogrzewaj prawie do wrzenia. Do gor¹cego kwasu

wsyp niewielk¹ ilo�æ siarki. Obserwuj zachodz¹ce zmiany.
Przygotuj cztery probówki i do ka¿dej z nich wlej po oko³o 1 cm3 stê¿onego kwasu azotowego.

Do probówek wrzuæ kawa³ek glinu, miedzi, o³owiu i cynku. Obserwuj zachodz¹ce zmiany. Nastêpnie
ogrzej probówki. Obserwuj zachodz¹ce zmiany.

Przygotuj osiem probówek, do po³owy wlej kwasu azotowego stê¿onego, do pozosta³ych
rozcieñczonego. Wrzuæ parami do kwasu stê¿onego i rozcieñczonego po kawa³ku miedzi, o³owiu,
cynku i glinu. Obserwuj zachodz¹ce zmiany. Czy s¹ identyczne?

Problem do rozwi¹zania:
1. Czy reakcje zawsze zachodzi³y tak samo?
2. Jakie w³a�ciwo�ci kwasu azotowego odkry³e�?



Klub M³odego Odkrywcy 500 385

371. Rozk³ad termiczny chlorku amonu

Materia³y:
chlorek amonu
papierek uniwersalny
palnik

Przebieg:
Ogrzewaj chlorek amonu pod wyci¹giem w obecno�ci papierka wska�nikowego. Obserwuj zmianê

zabarwienia papierka.
Chlorek amonu stosowany jest jako nawóz sztuczny, do lutowania, cynowania i cynkowania,

produkcji proszków do pieczenia.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak zmienia siê zabarwienie papierka wska�nikowego?
2. O czym to �wiadczy?
3. Dlaczego chlorek amonu wykorzystywany jest jako nawóz w rolnictwie?



Klub M³odego Odkrywcy 500386

372. Monokl z palca

Materia³y:
gazeta

Przebieg:
1. Zegnij palec wskazuj¹cy tak, aby utworzy³ maleñki otwór o wielko�ci zbli¿onej do rozmiaru

czubka d³ugopisu.
2. Przysuñ gazetê do oczu na tak¹ odleg³o�æ, aby tekst lekko siê zlewa³ .
3. Przymknij jedno oko, a drugim patrz przez utworzony otwór na zlewaj¹cy siê tekst.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co  zaobserwowa³e� ?
2. Dlaczego? Wyja�nij.
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373. Wielko�æ �renicy

Materia³y:
lusterko

Przebieg:
1. Jedno oko szczelnie zamknij, a drugie miej otwarte.
2. Obserwuj �renicê otwartego oka, patrz¹c w lusterko lub na kolegê (�renica to czarna plamka

w centrum oka).
3. Otwórz drugie oko i natychmiast porównaj rozmiary �renic.
4. Obserwuj zmiany wielko�ci �renicy, gdy oko pozostanie nadal otwarte.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego wielko�æ �renicy siê zmienia?
2. Jak bardzo?
3. Z jak¹ prêdko�ci¹?
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374. O�mio�ciany bez �cian

Materia³y:
kwadratowe kartki (6 sztuk w 3 kolorach)

Przebieg:
1. Ka¿dy papierowy kwadrat sk³adamy wzd³u¿ przek¹tnych, nastêpnie odwracamy kartki i sk³adamy

wzd³u¿ symetrycznych boków.
2. Powstanie sze�æ tego typu kartek.
3. Zginamy kartkê w ten sposób, ¿e przek¹tne s¹ wypuk³e, a symetralne wklês³e.
4. Elementy sk³adamy w bry³ê w ten sposób, ¿e kolory na wierzchu s¹ na przemian.
5. Podrzucamy bry³ê do góry i klaszczemy 3 razy. Je¿eli siê nie zepsuje, zanim j¹ z³apiesz,

to brawo.
UDA£O CI SIÊ!

Problem do rozwi¹zania:
1. Co to jest przek¹tna, symetralna, dwusieczna?
2. Ile osi symetrii ma kwadrat?
3. Dlaczego o�mio�cian bez �cian?
4. Spróbuj podaæ jak najwiêcej w³asno�ci powsta³ej bry³y.
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375. Prasowanka

Materia³y:
papier ksero
kalka o³ówkowa
tektura (stare pude³ka itp.)
¿elazko
koc do prasowania
klej
no¿yczki

Przebieg:
1. Wycinamy prostok¹t z tektury, nastêpnie z innego kawa³ku kartonu wycinamy prosty wzór,

np. serce, ksiê¿yc, kwiatek i ka¿dy inny. Wyciêty wzór naklejamy na tekturowy prostok¹t.
Otrzymali�my matrycê.

2. Na matrycê nak³adamy kalkê brudz¹c¹ stron¹ do góry, na to nak³adamy papier ksero i prasujemy
gor¹cym ¿elazkiem.

3. Wzór z matrycy odbija siê na papierze.
4. Mo¿emy teraz wzi¹æ nastêpny papier, po³o¿yæ na wcze�niej u¿ytej kalce i przyprasowaæ ju¿

bez matrycy. Otrzymujemy negatyw.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego odbi³ siê wzór na kartce?
2. Dlaczego wzory na matrycach musz¹ byæ proste?
3. Jak odbiæ poprawnie napis?
4. Co to takiego odbicie?
5. Podaj cechy charakterystyczne figur podobnych.
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376. Pan Kleks

Materia³y:
atrament
kartka papieru

Przebieg:
Zrób kleksa na kartce, z³ó¿ j¹ odbijaj¹c kleksa.

Problem do rozwi¹zania:
1. Czym charakteryzuj¹ siê te dwa kleksy?
2. Co mo¿na powiedzieæ o figurach przystaj¹cych?
3. Co to jest odbicie symetryczne?



Klub M³odego Odkrywcy 500 391

377. Stoj¹ce jajko

Materia³y:
jajko
sól

Przebieg:
Usyp górkê z soli tak, aby nikt nie widzia³, nastêpnie postaw jajko cieñszym koñcem pionowo.

Ostro¿nie wydmuchaj sól. Zadaj sztuczkê innym.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego jajko stoi?
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378. Niebieski �rodek

Materia³y:
dwa s³oiki (jeden z nakrêtk¹, w którym s¹ wywiercone dwie dziury)
s³oiczek  miodu
woda z atramentem
olej
aparatura (2 x dwie sklejone ze sob¹ s³omki)
s³omki
plastelina (do uszczelnienia)

Przebieg:
1. Wlewamy ostro¿nie i powoli do s³oika po kolei: miód, wodê z atramentem i olej.
2. Przygotowujemy �aparaturê�:
Jedn¹ aparaturê wsadzamy jednym koñcem do s³oika z substancjami (do atramentu), a drugi

koniec wk³adamy do s³oika przez jeden z otworów. Trzeci¹ s³omkê wk³adamy w drugi otwór w dziurawej
nakrêtce. Uszczelniamy otwory w nakrêtce plastelin¹ i ci¹gniemy.

Problem do rozwi¹zania:
Jak umie�ciæ s³omki, by uzyskaæ najciekawsze efekty?
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379. Przyspieszona kuracja odchudzaj¹ca

Materia³y:
�wie¿e owoce: pomarañczy, cytryny, grejpfruta, jab³ka, gruszki, �liwki, brzoskwini
ma³a karteczka papieru (np. formatu A-7)
no¿yczki

Przebieg:
Kartkê papieru nale¿y tak rozci¹æ, aby po roz³o¿eniu powsta³a du¿a obrêcz, przez któr¹ bêdzie

mo¿na swobodnie przej�æ.

Problem do rozwi¹zania:
Jak nale¿y rozcinaæ kartkê?
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380. Dlaczego szklanka nie spada?

Materia³y:
szklanka
dwutlenek wêgla
wodorotlenek sodu (soda kaustyczna albo �Kret�  w granulkach)

Przebieg:
Osoba, która pokazuje do�wiadczenie, przed prezentacj¹ wype³nia szklankê dwutlenkiem wêgla,

a nastêpnie wsypuje do niej  trochê wodorotlenku sodu (do wysoko�ci 1- 2 cm powy¿ej dna). Przyciska
mokr¹ d³oni¹ szklankê, potrz¹sa ni¹ trochê wraz z jej zawarto�ci¹  i pokazuje kolegom, ¿e szklanka
utrzymuje siê w powietrzu, przylegaj¹c swoim otworem do d³oni.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego szklanka nie spada?
2. Jaka reakcja zasz³a wewn¹trz szklanki?
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381. Przechadzka tlenu

Materia³y:
3 g tlenku miedzi (II)
2 g py³u ¿elaznego
porcelanowe naczynie, np. parowniczka
bagietka
palnik
trójnóg lub ³apa
waga laboratoryjna
kwas solny
woda

Przebieg:
Na wadze laboratoryjnej odwa¿amy 3 gramy tlenku miedzi (II) i 2 gramy py³u ¿elaznego (mo¿liwie

najdrobniejszego). Do porcelanowego naczynia wsypujemy tlenek miedzi (II), a nastêpnie dosypujemy
do niego py³ ¿elazny. Obie substancje dok³adnie mieszamy. Mieszaninê ogrzewamy nad p³omieniem.
Gdy siê roz¿arzy, usuwamy p³omieñ. Po ostygniêciu zobaczymy w naczyniu niebieskawoczarny osad
i czerwone kulki. Do uzyskanej w ten sposób mieszaniny dolejemy trochê kwasu solnego
rozcieñczonego w takiej samej ilo�ci wody i wszystko razem bêdziemy gotowaæ na ogniu a¿ do chwili,
gdy  roztwór zabarwi siê na zielono.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie reakcje zasz³y w naczyniu?
2. Jakie substancje powsta³y?
3. Jak wêdrowa³ tlen?



Klub M³odego Odkrywcy 500396

382. Iskrzenie w probówce ze spirytusem

Materia³y:
probówka
statyw
naczynie z wod¹
stê¿ony kwas siarkowy (VI)
denaturat
pipeta lub kroplomierz
nadmanganian potasu
okulary ochronne na oczy

Przebieg:
Wk³adamy such¹, starannie wytart¹ probówkê do statywu. Ustawiamy j¹ pionowo swobodnie

zwisaj¹c¹ nad sto³em doln¹ czê�ci¹.
Pod probówkê podstawiamy jakie� szersze naczynie z wod¹ tak, aby probówka by³a do po³owy

zanurzona w wodzie.
Wlewamy do probówki stê¿ony kwas siarkowy (VI) do wysoko�ci oko³o 3 cm. Nale¿y uwa¿aæ,

aby podczas wlewania nie opryskaæ �cianek probówki powy¿ej poziomu kwasu.
Dodajemy potem oko³o 3 cm denaturatu. Denaturat nale¿y wlewaæ za pomoc¹ pipety

lub kroplomierza. Otwór pipety trzymamy w probówce mo¿liwie blisko powierzchni kwasu, aby unikn¹æ
zmieszania siê tych dwóch cieczy. Chocia¿ ciecze te ³atwo siê mieszaj¹, denaturat mo¿e jednak
utrzymaæ siê na powierzchni kwasu, je¿eli przy nalewaniu postêpuje siê uwa¿nie. Podczas nalewania
nale¿y postêpowaæ ostro¿nie, gdy¿ w przypadku zmieszania siê tych dwóch cieczy mo¿e nast¹piæ
niebezpieczne przegrzanie siê i rozpry�niêcie mieszaniny.

Kiedy wlejemy ju¿
spirytus, wrzucamy do
probówki jeden kryszta³ek
nadmanganianu potasu
d³ugo�ci oko³o 2 mm.
Obserwujemy, co dzieje siê
w probówce. Iskrzenie
mo¿e potrwaæ nawet 15
minut. Po tym czasie,
szybko wylewamy
zawarto�æ probówki
do wiêkszego naczynia
z zimn¹ wod¹, odwracaj¹c
przy tym g³owê w bok.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie zjawisko obserwujemy?
2. Sk¹d wziê³o siê iskrzenie w probówce?
3. Jaka reakcja zasz³a w probówce?
4. Jakie objawy towarzysz¹ reakcji?
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383. Ozon � zapalniczka

Materia³y:
flanelowa tasiemka
spirytus lub benzyna
porcelanowy kubek
nadmanganian potasu
stê¿ony kwas siarkowy (VI)
bagietka (szklany prêcik)
szklana p³ytka
okulary ochronne na oczy

Przebieg:
Flanelow¹ tasiemkê moczymy w spirytusie lub benzynie. Do porcelanowego kubka wk³adamy

trzy, cztery kryszta³ki nadmanganianu potasu. Nastêpnie do naczynia z nadmanganianem potasu,
pos³uguj¹c siê pipetk¹, wkraplamy dwie lub trzy kropelki stê¿onego kwasu siarkowego (VI).
Przy dodawaniu kwasu trzymamy g³owê z daleka od kubka, twarz zas³aniamy kartonem, poniewa¿
mieszanina z kubka bêdzie rozpryskiwaæ siê doko³a. Kubek nakrywamy szklan¹ p³ytk¹. Do kubka
z otrzymanym w ten sposób ozonem wprowadzamy przygotowan¹ tasiemkê i obserwujemy,
co siê stanie.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie zjawisko obserwujemy?
2. Sk¹d wzi¹³ siê ozon w kubku?
3. Jak zapisaæ równanie, które zasz³o w kubku?
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384. Ognia!!!

Materia³y:
szpulka po niciach
du¿y korek
drut
szklana rurka
klej polimerowy
wosk
zapa³ki

Przebieg:
Armatê robimy ze szpulki po niciach, która bêdzie stanowi³a ko³a i o� dzia³a. Korek przywi¹zujemy

drutem miêdzy ko³ami szpulki tak, aby szpulka tocz¹c siê ci¹gnê³a go za sob¹. Jeden koniec korka
unosimy do góry tak, aby dotyka³ szpulki, drugi ma ci¹gn¹æ siê po ziemi.

Na tak umocowany korek przyklejamy cienk¹, szklan¹ rurkê, jej dolny koniec przytwierdzamy
do korka klejem. Zaklejamy te¿ dolny koniec rurki. Od góry do rurki wk³adamy zapa³kê, g³ówk¹
do wewn¹trz (powinna siê mie�ciæ swobodnie). Drugi koniec zapa³ki oklejamy woskiem tak,
aby po w³o¿eniu jej do rurki górny otwór by³ szczelnie zatkany. Dzia³o jest gotowe. Poniewa¿ armata
jest nabita, nale¿y j¹ odpaliæ.

Zapalamy zapa³kê i jej p³omieñ kierujemy dok³adnie w miejsce, gdzie znajduje siê g³ówka zapa³ki
w rurce.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego armata wystrzeli³a?
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385. P³omienna spirala

Materia³y:
du¿y s³ój z w¹sk¹ szyjk¹
korek dopasowany do szyjki s³oja
cienki drut miedziany
o³ówek
chlorek wapnia
kwas solny
palnik spirytusowy

Przebieg:
Drut miedziany nawijamy na o³ówek w ten sposób, aby uzyskaæ miedzian¹ spiralê. Próbujemy

zapaliæ spiralê w p³omieniu palnika.
Je�li siê nie udaje, wówczas jeden koniec spirali przymocowujemy do korka dopasowanego

do szyjki s³oja. Na dno s³oja wsypujemy trochê chlorku wapnia, który polewamy kwasem. W s³oju
zacznie wydzielaæ siê gaz o zielonkawej barwie, który powoli bêdzie wznosi³ siê w kierunku otworu.
Wtedy wolny koniec spirali roz¿arzamy nad p³omieniem palnika spirytusowego. Nastêpnie szybko
wk³adamy spiralê do s³oja, zatykaj¹c go korkiem. Obserwujemy, co dzieje siê wewn¹trz naczynia.
Po przeprowadzeniu do�wiadczenia nale¿y s³ój opró¿niæ i op³ukaæ na wolnym powietrzu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki gaz wydzieli³ siê w s³oju?
2. Dlaczego spirala zawieszona w s³oju p³onie i spala siê?
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386. Proch dymny

Materia³y:
waga laboratoryjna
saletra potasowa (azotan (V) potasu)
wêgiel drzewny
siarka
mo�dzierz z t³uczkiem
puszka blaszana
bagietka
porcelanowa p³ytka
nó¿

Przebieg:
Na wadze laboratoryjnej odwa¿amy 7,5 g saletry potasowej, 1,5 g wêgla drzewnego i 1 g siarki.

Ka¿dy ze sk³adników oddzielnie mielimy na bardzo drobny proszek. Po zmieleniu sk³adniki mieszamy
razem w blaszanej puszce. Bierzemy trochê tej mieszaniny na czubek no¿a (wielko�æ ziarna fasoli)
i wsypujemy na porcelanow¹ p³ytkê, któr¹ podgrzewamy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê sta³o?
2. Dlaczego nie by³o wybuchu?
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387. Zdjêcie na li�ciu

Materia³y:
jasny negatyw z filmu fotograficznego
li�æ o ma³ej ilo�ci ¿y³ek, np. nasturcji
karton
spinacze biurowe lub spinacze do suszenia bielizny
podk³adka pod li�æ, aby siê nie zerwa³
gor¹ca woda
jodyna
ciep³y alkohol

Przebieg:
Wyszukujemy jasny negatyw z filmu fotograficznego, który przeniesiemy na li�æ. Przedmioty

na nim umieszczone nie mog¹ byæ zbyt ma³e, poniewa¿ mog¹ straciæ ostro�æ.
W ogrodzie, sadzie, parku odnajdujemy li�æ: zdrowy, nieuszkodzony, g³adki, z ma³¹ ilo�ci¹ ¿y³ek,

który pozostaje na ga³¹zce.
Li�æ powinien rosn¹æ w nas³onecznionym miejscu.
Na li�ciu k³adziemy negatyw stron¹ nie powleczon¹ emulsj¹.
Pod li�æ k³adziemy kawa³ek grubego kartonu, który wcze�niej przek³uli�my w kilkunastu miejscach.

Przymocowujemy negatyw i li�æ do kartonu spinaczami tak, aby siê nie rusza³. Pod li�æ podstawiamy
oparcie, które zabezpieczy go przed zerwaniem.

Negatyw kierujemy w stronê promieni s³onecznych. W ci¹gu dnia sprawdzamy i poprawiamy jego
po³o¿enie, aby by³ jak najd³u¿ej na�wietlany przez s³oñce. Po zachodzie s³oñca zdejmujemy negatyw
i odcinamy li�æ. Li�æ zanurzamy na 1 minutê w gor¹cej wodzie. Nastêpnie moczymy go w ciep³ym
alkoholu, a¿ li�æ stanie siê zupe³nie bia³y. Potem zanurzamy li�æ w jodynie, p³uczemy i suszymy go.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co spowodowa³o, ¿e na li�ciu pojawi³o siê zdjêcie?
2. Jaki proces zachodzi w ro�linie w ci¹gu dnia?
3. Jaka rolê odegra³ w tym procesie negatyw?
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388. Jajo gêsie - od kury?

Materia³y:
kurze jajo
rozcieñczony kwas solny
woda
naczynia na kwas i wodê

Przebieg:
Do naczynia wlewamy rozcieñczonego kwasu solnego, a nastêpnie wk³adamy do niego kurze

jajko. Pozostawiamy je w roztworze do nastêpnego dnia. Po 24 godzinach przenosimy jajko do naczynia
z czyst¹ wod¹ na kolejny dzieñ. Po up³ywie tego czasu demonstrujemy jajko kolegom.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego jajko zwiêkszy³o swoj¹ objêto�æ?
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389. Wodotrysk chemiczny

Materia³y:
s³oik z grubego szk³a
korek dopasowany do szyjki s³oika z dwoma otworami
dwie rurki szklane, d³u¿sza i krótsza
soda oczyszczona
woda
kwas solny
papier pergaminowy
ostry drut

Przebieg:
Sodê rozpuszczamy w wodzie, a nastêpnie wlewamy j¹ do s³oika, zape³niaj¹c oko³o 3 jego objêto�ci.

W korku umieszczamy dwie szklane rurki, d³u¿sz¹ i krótsz¹. Dno krótszej zaklejamy papierem
pergaminowym.  Zamykamy otwór s³oika korkiem tak, aby d³u¿sza z rurek siêga³a dna s³oika,
a krótsza nie dochodzi³a do roztworu. Do krótszej rurki wlewamy kwasu solnego, a nastêpnie drutem
przek³uwamy pergamin.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego z d³u¿szej rurki wytry�nie roztwór?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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390. Ma³y wybuch

Materia³y:
wêgiel drzewny
opi³ki metalu
nadmanganian potasu
mo�dzierz
metalowa pokrywka
palnik ze stojakiem

Przebieg:
1. Wêgiel drzewny i nadmanganian potasu dok³adnie rozdrabniamy (np. w mo�dzierzu).
2. Wsypujemy do metalowej pokrywki nadmanganian, wêgiel i opi³ki w stosunku objêto�ciowym

9:1:5.
3. Podgrzewmy wymieszane sk³adniki.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego opi³ki metalu skacz¹ do góry �wybuchaj¹c�?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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391. Lecznicza glinka

Materia³y:
2 g �zielonej� glinki
wodorotlenek sodu
kwas solny
alkohol etylowy
naczynie szklane lub porcelanowe
palnik
woda destylowana

Przebieg:
1. W szklanym lub porcelanowym naczyniu pra¿ymy 2 g �zielonej� glinki.
2. Nastêpnie rozprowadzamy glinê w ok. 20 ml wody.
3. Dzielimy glinkê z wod¹ na dwie czê�ci - do jednej dodajemy kilka kropel zasady, do drugiej

kwasu.
4. Do takich mieszanin dodajemy po kilka kropel alkoholu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Na jaki kolor zabarwi³a siê glina?
2. Jakie metale w taki sposób reaguj¹ na alkohol?
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392. �wiec¹ca rurka

Materia³y:
szklana rurka ok. 15-20 cm d³ugo�ci
draska z pude³ek od zapa³ek
palnik spirytusowy
dwa szczelne korki dopasowane do rurki
ciemny pokój

Przebieg:
1. Zeskrob draskê z pude³ka od zapa³ek i otrzymany proszek umie�æ w �rodkowej czê�ci szklanej

rurki.
2. Zatkaj oba koñce rurki i ogrzewaj jej �rodkow¹ czê�æ nad palnikiem spirytusowym (tylko

�rodkow¹).
3. Po kilku minutach przerwij ogrzewanie i przejd� do zaciemnionego pomieszczenia.
4. Odetkaj koñce rurki.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego �cianki rurki �wiec¹?
2. Jaki pierwiastek wchodzi w sk³ad draski?
3. Na czym polega zjawisko alotropii tego pierwiastka?
4. Od czego pochodzi termin fosforoscencja?



Klub M³odego Odkrywcy 500 407

393. Rycz¹cy nied�wied�

Materia³y:
chloran potasu
¿elkowy mi�
skrobia
du¿a probówka (aby mie�ci³ siê w niej mi�)
palnik spirytusowy

Przebieg:
1. Chloran potasu wsypujemy do du¿ej probówki i topimy na ogniu.
2. Do probówki wk³adamy ¿elkowego misia wcze�niej obtoczonego w skrobi (by siê nie przykleja³

do �cian).

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego ¿elkowy mi� podskakuje, wydaj¹c d�wiêki?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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394. ¯arz¹ce obrazy

Materia³y:
azotan (V) potasu (saletra)
kartka papieru
zapa³ki
pêdzelek
suszarka

Przebieg:
Rozpu�æ azotan (V) potasu w niewielkiej ilo�ci wody. Nastêpnie na kartce papieru zrób kropkê

o³ówkiem. Kropka stanowi pocz¹tek twojego obrazu. Nastêpnie pêdzelkiem zanurzonym
w przygotowanym roztworze namaluj swój obrazek (pamiêtaj, ¿e wszystkie linie musz¹ byæ po³¹czone.
Zacznij od prostych figur geometrycznych). Wysusz obrazek. Po wyschniêciu przy³ó¿ ¿arz¹c¹ siê
zapa³kê do zaznaczonego punktu pocz¹tkowego.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego namalowany wzór wypala siê powoli?
2. Dlaczego nie p³onie ca³a karka papieru, lecz tylko czê�ci pomalowane?
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395. Elektryczne owoce

Materia³y:
soczyste owoce
pozytywka z �graj¹cej pocztówki�
druty: miedziany, cynkowy, ¿elazny, aluminiowy, inne

Przebieg:
Wbij dwa dowolne druty w owoc, po³¹cz z pozytywk¹. S³uchaj�
Zmieñ druty, stosuj ró¿ne kombinacje.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak zachowuje sie pozytywka?
2. Dlaczego czasami s³yszymy melodiê, a czasami nie?
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396. ¯ar³oczny siarczan (VI) sodu

Materia³y:
nasycony roztwór siarczanu (VI) sodu
kubeczek
nitka
ziarno fasoli
guzik
patyczek

Przebieg:
Wlej do kubeczka nasycony roztwór siarczanu (VI) sodu. Na jednej nitce uwi¹¿ ziarno fasoli,

na drugiej guzik. Zanurz oba przedmioty w roztworze. Umocuj nitki do patyczka po³o¿onego w poprzek
kubeczka. Pozostaw na pewien czas. Obserwuj. Nie dotykaj kubeczka!!!

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka jest ró¿nica miêdzy fasol¹ a guzikiem?
2. Co siê sta³o podczas tego eksperymentu?
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397. Lilia wodna

Materia³y:
kartka papieru
no¿yczki
talerz z wod¹

Przebieg:
Wytnij z papieru kszta³t gwiazdy - powstanie lilia; zagnij jej p³atki i po³ó¿ zagiête dnem na wodzie.

Obserwuj zachowanie lilii.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego lilia samoczynnie rozchyla p³atki?
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398. Pogoda w butelce

Materia³y:
plastikowa prze�roczysta butelka
zapa³ki
woda

Przebieg:
Do butelki wlej oko³o 2,5 cm wody. Zapal zapa³kê, w³ó¿ j¹ do szyjki butelki i zdmuchnij.

Potem szybko zakrêæ butelkê i potrz¹�nij. Naciskaj¹c butelkê palcami, obserwuj co dzieje siê
w �rodku.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie zjawiska obserwujesz?
2. W jaki sposób si³a nacisku na �ciany butelki wp³ywa na przebieg do�wiadczenia?
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399. Siostra ³y¿ka, brat widelec

Materia³y:
³y¿ka
widelec
patyczek (wyka³aczka lub zapa³ki)
szklana butelka wype³niona wod¹

Przebieg:
Miêdzy zewnêtrzne zêby widelca wsuñ ³y¿eczkê. W górn¹ szczelinê widelca wsuñ patyczek

od wklês³ej strony. Na stole ustaw butelkê z wod¹. Patyczek umie�æ na czubku butelki w taki sposób,
¿eby utrzyma³ ³y¿eczkê z widelcem. Delikatnie spróbuj pokrêciæ ³y¿k¹ z widelcem wokó³ osi.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego jest to mo¿liwe?
2. Jakie zjawisko obserwujemy?
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400. Kolorowe drogi (chromatografia)

Materia³y:
zlewka lub ma³y s³oik
patyczek
bibu³ka filtracyjna
ocet
kolorowe pisaki (najlepiej br¹zowy, granatowy)

Przebieg:
Wytnij pasek bibu³y o szeroko�ci 1 cm, d³ugo�ci 10 cm. Nastêpnie zaznacz na bibule o³ówkiem

pasek (1 cm od do³u), po�rodku zrób kropkê pisakiem. Zawie� bibu³kê na patyczku, wlej do s³oika
ocet i zanurz j¹ tak, aby pocz¹tek bibu³ki dotyka³ powierzchni octu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie kolory obserwujemy na bibule?
2. Dlaczego nie s¹ to takie same kolory, jak pisak?
3. O czym to �wiadczy?
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401. Widzieæ palcami

Materia³y:
du¿y mocny stó³
opaski na oczy (szczelnie zaciemniaj¹ce)
ró¿ne czê�ci ubrania z ró¿norodnych materia³ów (futrzane, jedwabne, lniane, skórzane,
polar, ostre, gumowe - jak najwiêksza ró¿norodno�æ)

Przebieg:
1. Ca³¹ grup¹ siadamy w okrêgu i przeprowadzamy jak¹� zabawê integracyjn¹ przez ok. 30 min.
2. Na �rodku pomieszczenia ustawiamy du¿y stó³.
3. Jedna osoba wychodzi za drzwi (najlepiej ze stra¿nikiem) - tam zawi¹zuje siê jej dok³adnie oczy.
4. Inna wybrana osoba k³adzie siê na wznak na stole.
5. �Ociemnia³y� wprowadzany jest do sali i stawiany przed sto³em.
6. Za pomoc¹ dotyku ma rozpoznaæ, kto le¿y na stole (le¿¹cy ani nikt poza zgaduj¹cym nie mo¿e

mówiæ).
7. Odgaduje do trzech trafieñ, a potem nastêpuje zmiana: le¿¹cy wychodzi za drzwi, a kto� nowy

na stó³.
8. Ciekawie jest nak³adaæ na le¿¹cego jakie� nietypowe ubrania (futro, pelerynê gumow¹, etc.).

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego tak trudno jest rozpoznaæ osoby wy³¹cznie za pomoc¹ dotyku?
2. Jakie sygna³y bierzesz pod uwagê podczas zgadywania?
3. Komu jest  ³atwiej - komu trudniej?
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402. Kolorowy test

Materia³y:
kartka z napisanymi 20 s³owami
ka¿de s³owo to kolor (siedem kolorów têczy + czarny) napisane innym kolorem ni¿ jego
znaczenie (np. s³owo NIEBIESKI piszemy pisakiem czerwonym lub drukujemy czerwonym
tuszem w drukarce). Tudno�æ bêdzie polega³a na myleniu znaczeñ s³ów z kolorami, jakimi s¹
napisane.

Przebieg:
1. Otrzymujesz kartkê z napisanym tekstem: wymienionych 20 s³ów.
2. Przeczytaj poprawnie tekst w ci¹gu 15 sekund.
3. Mo¿na zorganizowaæ zawody (kolejnych zawodników) - kto krócej!

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego tak trudno czytaæ ten tekst?
2. Jakie w³a�ciwo�ci mózgu �testujemy�?
3. Jak poprawiæ tempo czytania, je¿eli we�miemy kartki z innym tekstem napisanym t¹ sam¹

metod¹?
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403. Szaleñstwa daltonisty

Materia³y:
oko³o 15 du¿ych pude³ (np. opakowañ
po telewizorach, komputerach, etc.)
farba emulsyjna bia³a
farby  plakatowe
prze�roczyste szkie³ka o wymiarach
5 cm x 5 cm
tektura
czarny karton
kolorowe pisaki do folii
klej polimerowy
no¿yczki
pêdzle
bia³e podk³adki do mieszania farb (np. plastikowe lub blaszane)
ta�ma klej¹ca papierowa

Przebieg:
Zadanie wykonujemy w dwóch etapach, jeden oddalony od drugiego co najmniej o 30 dni.

ETAP 1:
Pud³a kartonowe sk³adamy w prostopad³o�ciany i sklejamy ta�m¹, by nie otwiera³y siê. Nastêpnie

malujemy je bia³¹ farb¹ emulsyjna i czekamy a¿ przeschn¹. Jedn¹ najwiêksz¹ �cianê ka¿dego pud³a
malujemy farbami plakatowymi - ka¿de pud³o na inny kolor.

Uwaga - stosujemy kolory mieszane - nie czyste. Nie u¿ywamy farby czarnej!

ETAP 2:
Po 30 dniach prowadz¹cy ustawia pud³a kolorowymi �cianami w jedn¹ stronê, uk³adaj¹c z nich

stabiln¹ budowlê, sklejaj¹c papierow¹ ta�m¹ pud³a ze sob¹ �od ty³u� (sklejeñ nie widaæ �od czo³a�).
Pud³a powinny staæ albo w dobrze o�wietlonej sali, albo poza budynkiem.

Ka¿da osoba z grupy, nie widz¹c pude³kowej budowli, wycina du¿e okulary dla siebie. Komplet
sk³ada siê z dwóch identycznych okularów: jedne z grubej tektury, drugie z czarnego kartonu. Klejem
polimerowym przyklejamy szkie³ka miêdzy grub¹ tektur¹ a czarnym kartonem. Uwaga - karton bêdzie
bezpo�rednio przy oczach. Okulary powinny mieæ wiêksze rozmiary ni¿ normalne, czê�ci tekturowo-
kartonowe powinny zas³aniaæ te¿ czê�æ twarzy, uszu i czo³a, uniemo¿liwiaj¹c podgl¹danie poza
okularami. Bêdziemy na �wiat patrzyli wy³¹cznie przez nasze okulary. Jednym kolorem pisaków
do folii malujemy dok³adnie szkie³ka (oba na ten sam kolor). Dobrze jest, je¿eli w grupie jest kilka
osób maj¹cych ten sam kolor, ale u¿ywajmy kilku kolorów pisaków.

Z kartkami do malowania, farbami plakatowymi stajemy przed kartonow¹ budowl¹ i malujemy j¹
na naszej kartce, staraj¹c siê oddaæ jak najwierniej kszta³t i kolory �cian pude³! Gdy wszyscy zakoñcz¹
malowanie, porównujemy efekty ze sob¹ i z modelem.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego kolory na naszej kartce nie zgadzaj¹ siê z modelem?
2. Dlaczego kolory na naszych kartkach ró¿ni¹ sie miêdzy sob¹?
3. Kto uzyska³ najwierniejsze kolory na rysunku?
4. Kto uzyska³ najbardziej odleg³e kolory na rysunku?
5. Na czym polega³a trudno�æ tego malowania?
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404. Wci�nij szpilkê

Materia³y:
1-2 pude³ka szpilek
szklanka

Przebieg:
Do szklanki do pe³na nalewamy wodê. Nastêpnie zaczynamy do niej wk³adaæ pojedynczo szpilki.

Liczymy szpilki i obserwujemy poziom wody w szklance. Szpilki wk³adamy do chwili, a¿ woda uleje siê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego woda nie wylewa siê po w³o¿eniu szpilek?
2. Co obserwujemy na powierzchni wody?
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405. Szk³o powiêkszaj¹ce

Materia³y:
szklanka
bia³a kartka papieru
d³ugopis

Przebieg:
Na kartce papieru napisz kilka s³ów bardzo ma³ymi literami. Do szklanki nalej do pe³na wodê.

Nastêpnie przy³ó¿ kartkê papieru do szklanki i obserwuj literki patrz¹c przez szklankê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego szklanka z wod¹ powiêksza obraz?
2. Czy taki sam efekt by³by, gdyby�my patrzyli przez sze�cienne akwarium?
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406. Zawraca

Materia³y:
bia³a kartka papieru
d³ugopis
o³ówek
szklanka

Przebieg:
Na kartce papieru narysuj strza³kê lub cz³owieczka id¹cego w prawo. Do szklanki nalej wodê.

Teraz patrz przez szklankê i przesuwaj tu¿ za szklank¹ rysunek. Powtórz do�wiadczenie jeszcze raz,
ale tym razem przesuwaj obrazek w odleg³o�ci oko³o 15 cm za szklank¹ (tak, aby obraz by³ ostry).

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego zwrot strza³ki (rysunku) zmienia siê w przypadku oddalenia kartki od szklanki?
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407. Ziemniaczany elektromagnes

Materia³y:
trzy ziemniaki
drut miedziany
gwo�dzie miedziane i cynkowe (mog¹ byæ ocynkowane)
gwó�d� stalowy
drut w izolacji
szpilki

Przebieg:
Na gwó�d� nawiñ zwyk³y stalowy drut - oko³o 20-30 zwojów - powstanie zwojnica. Do ka¿dego

ziemniaka wbij po jednym gwo�dziu miedzianym i cynkowym. Nastêpnie drutem w izolacji po³¹cz
ze sob¹ odpowiednio gwo�dzie: miedziany po³¹cz z cynkowym (przemiennie). Wykonaj wszystkie
po³¹czenia. Pierwszy i ostatni gwó�d� pod³¹cz do zwojnicy. Czubek gwo�dzia zbli¿ do szpilek.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego szpilki zosta³y przyci¹gniête do gwo�dzia?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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408. Owocowe baterie

Materia³y:
dwie lub trzy cytryny (mog¹ byæ te¿: banany, ziemniaki, kiwi, kaktusy)
drut miedziany
gwo�dzie miedziane i cynkowe (mog¹ byæ ocynkowane)
zegarek na bateriê
miernik pr¹du

Przebieg:
Do ka¿dej cytryny wbij po jednym gwo�dziu miedzianym i cynkowym. Nastêpnie drutem miedzianym

po³¹cz ze sob¹ odpowiednio gwo�dzie: miedziany po³¹cz z cynkowym. Pierwszy i ostatni gwó�d�
pod³¹cz do zegarka. Zegarek zacznie dzia³aæ.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego zegarek zacznie dzia³aæ?
2. Jak du¿e napiêcie mo¿na uzyskaæ z owoców?
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409. Elektryczny labirynt

Materia³y:
bateria 4,5 V
¿arówka
mazak
stalowy d³ugi gwó�d�
drut sztywny i wiotki (linka - ok. 1m)
deseczka
gwo�dzie
m³otek
uchwyt na ¿arówkê (oprawka)

Przebieg:
Na desce mazakiem wyznaczamy trasê labiryntu. Wokó³ trasy wbijamy gwo�dzie, a nastêpnie

³¹czymy je drutem w ten sposób, aby powsta³ w¹ski labirynt. Drut tworz¹cy labirynt nale¿y pod³¹czyæ
z ¿arówk¹, a nastêpnie z bateri¹ 4,5 V. Powstanie obwód elektryczny.

Do drugiego bieguna baterii pod³¹czamy wiotki drut (linkê) oko³o 1 m d³ugo�ci. Do koñca linki
zamocowany jest gwó�d�.

Mo¿emy teraz �mia³o gwo�dziem jechaæ po labiryncie. Zadanie mo¿na wykonywaæ na czas.

Problem do rozwi¹zania:
Co siê dzieje, je¿eli gwo�dziem dotkniemy drut?
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410. Niepalna chusteczka

Materia³y:
denaturat
p³aski talerzyk
drut
chusteczki higieniczne
zapa³ki
folia aluminiowa

Przebieg:
Do p³askiego talerzyka nalewamy denaturat, a nastêpnie do niego dolewamy wody w proporcji

(1/3 wody, 2/3 denaturatu). Drut rozci¹gamy miêdzy dwoma statywami (mog¹ byæ krzes³a).  Chusteczkê
higieniczn¹ moczymy w przygotowanym roztworze, a nastêpnie wieszamy j¹ na rozci¹gniêty drut.
Pod drutem z chusteczk¹ rozwijamy foliê alumniow¹, aby spadaj¹cy p³on¹cy denaturat trafia³
na foliê, a nie obok. Zapalamy chusteczkê i obserwujemy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego chusteczka nie spala siê?
2. Jakie zjawiska tutaj obserwujemy?
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411. Wpadaj¹ce jajko

Materia³y:
jajka
butelka szklana po du¿ym napoju, np. �Kubu��
denaturat
zapa³ki

Przebieg:
Jajka nale¿y ugotowaæ, a nastêpnie je obraæ. Do butelki wlewamy 3 ml denaturatu i podpalamy go.

Nastêpnie na szyjkê butelki k³adziemy obrane jajko. Powinno szczelnie zamkn¹æ otwór butelki.
Jajko po chwili wpada do �rodka z charakterystycznym odg³osem.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego jajko wpada do butelki?
2. Co powstaje w butelce?
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412. Domowy termometr

Materia³y:
butelka plastikowa (mo¿e byæ po ma³ej wodzie mineralnej)
s³omka do napojów
plastelina
tusz
miska
czajnik z gor¹c¹ wod¹

Przebieg:
Do butelki plastikowej wlewamy 1/3 zabarwionej tuszem wody. Wk³adamy s³omkê w ten sposób,

aby by³a czê�ciowo zanurzona w wodzie, a jednocze�nie wystawa³a z butelki. S³omkê przy szyjce
butelki uszczelniamy plastelin¹. Tak przygotowan¹ butelkê wk³adamy do miski z gor¹c¹ wod¹.
Obserwujemy ciecz w s³omce. Nastêpnie wyci¹gamy butelkê, k³adziemy na stole i dalej obserwujemy
ciecz.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego ciecz podnosi siê w s³omce?
2. Dlaczego ciecz po wyci¹gniêciu z gor¹cej wody opada?
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413. Waga I

Materia³y:
dwa s³oiki 0,5 litra
deseczka cienka o d³ugo�ci 1m (np. szkolna linijka)
punkt podparcia (np. o³ówek)

Przebieg:
Z d³ugiej deski i o³ówka robimy wagê. Na obu koñcach deski ustawiamy dwa s³oiki. Musimy znale�æ

�rodek ciê¿ko�ci - tak, aby waga by³a w równowadze. Je¿eli uda nam siê ustawiæ wagê w równowadze,
to do jednego s³oika wk³adamy palec. Nie dotykamy dna ani �cianek.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego s³oik opada na dó³?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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414. Plamy s³oneczne

Materia³y:
lornetka lub luneta
ekran
lustro

Przebieg:
W otwartym oknie ustawiamy lornetkê w ten sposób, aby promienie s³oneczne przechodzi³y przez

ni¹. Do tego mo¿na wykorzystaæ statyw lub podeprzeæ lornetkê ksi¹¿kami.
NIE WOLNO PRZEZ LORNETKÊ W ̄ ADNYM WYPADKU PATRZEÆ - MO¯NA STRACIÆ WZROK!
Przed jednym z okularów umieszczamy lusterko. Tak dobieramy k¹t ustawienia lusterka,

aby na ekranie ustawionym obok powsta³ obraz. Teraz mo¿na wyregulowaæ ostro�æ - obserwuj¹c
tylko obraz na ekranie. Zaciemniamy pokój w taki sposób, by lornetka wystawa³a poza zas³ony.

Na ekranie widzimy obraz S³oñca. Mo¿na na nim dostrzec ma³e plamki.

Problem do rozwi¹zania:
Co to s¹ plamy s³oneczne?
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415. Domowa bateria

Materia³y:
woda destylowana
blaszka cynkowa i miedziana
s³oik
sól kuchenna
¿arówka 1,2 V lub czerwona dioda �wiec¹ca LED
papier �cierny
drucik miedziany

Przebieg:
Do s³oika nalewamy destylowanej wody. Blaszki miedzian¹ i cynkow¹ za pomoc¹ papieru �ciernego

dok³adnie oczyszczamy.
Wk³adamy je do s³oika z wod¹ destylowan¹ w odleg³o�ci  2-3 cm od siebie. Za pomoc¹ drucika

miedzianego pod³¹czamy diodê.
Obserwujemy j¹.
Wyci¹gamy blaszki.
Nastêpnie do wody destylowanej dosypujemy soli kuchennej i rozpuszczamy j¹. Znowu zanurzamy

dwie blaszki w odleg³o�ci 2-3 cm i pod³¹czamy diodê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego dioda nie �wieci, je¿eli blaszki znajduj¹ siê w wodzie destylowanej?
2. Je¿eli dosypali�my soli, to dlaczego dioda za�wieci³a?
3. Sk¹d siê wzi¹³ pr¹d elektryczny?
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416. Najprostsza luneta

Materia³y:
4 arkusze brystolu, najlepiej czarnego
soczewka skupiaj¹ca - szk³a optyczne +2 D (dwie dioptrie)
soczewka rozpraszaj¹ca - szk³a optyczne -6 D (sze�æ dioptrii)
klej
ta�ma klej¹ca

Przebieg:
Aby zbudowaæ lunetê, potrzebne s¹ soczewki skupiaj¹ce i rozpraszaj¹ce. Mo¿na kupiæ je u optyka,

s¹ to szk³a optyczne o mocy +2 D (dla soczewek skupiaj¹cych) i -6 D (dla soczewek rozpraszaj¹cych).
Szk³a te maj¹ �rednice 6,5 cm.

Oprócz szkie³ potrzebny bêdzie nam tubus, czyli papierowa rura. Tubus nale¿y wykonaæ z brystolu.
Brystol zwijamy w rulon i sklejamy w ten sposób, aby jego �rednica wynosi³a 6,5 cm. Nak³adamy kilka
warstw, spowoduje to wiêksz¹ wytrzyma³o�æ.

Odleg³o�æ miêdzy obiektywem (+2 D) a okularem (-6 D) najlepiej jest ustawiæ do�wiadczalnie.
Mo¿na to zrobiæ przyk³adaj¹c szk³a do d³ugiej linijki. Patrzymy przez nie na odleg³y obiekt i jednocze�nie
przesuwamy jedn¹ z soczewek do momentu a¿ obraz bêdzie najostrzejszy. Odczytujemy odleg³o�æ
z linijki i wykonujemy takiej d³ugo�ci tubus.

Z jednej strony za pomoc¹ kleju b¹d� ta�my klej¹cej mocujemy soczewkê skupiaj¹c¹, a z drugiej
strony mocujemy soczewkê rozpraszaj¹c¹.

Otrzymujemy w ten prosty sposób lunetê, któr¹ mo¿emy wykonywaæ obserwacje nieba lub terenu.
Za pomoc¹ tak dobranych soczewek otrzymujemy powiêkszenie trzykrotne.

Problem do rozwi¹zania:
Jakie zjawisko wykorzystujemy w lunetach?
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417. Samonapêdzaj¹cy siê wiatrak

Materia³y:
butelka plastikowa (2 litrowa)
czarna farba najlepiej olejna
pêdzel
kawa³ek brystolu
trzy puste pude³ka po zapa³kach
no¿yczki
s³omka
szpilkê
klej
s³oneczna pogoda

Przebieg:
Wyci¹æ dno w butelce plastikowej. Pomalowaæ butelkê na czarno farb¹ olejn¹. Do tak przygotowanej

butelki przykleiæ przy szyjce s³omkê.
Na s³omce umocowaæ za pomoc¹ szpilki wiatraczek wykonany z brystolu. Wiatraczek powinien

delikatnie siê krêciæ, nie stawiaæ oporu podczas obrotów i znajdowaæ siê nad szyjk¹ butelki.
Tak przygotowan¹ butelkê ustawiamy na pude³kach od zapa³ek w ten sposób, aby na ni¹ �wieci³o

s³oñce. Obserwujemy wiatraczek.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego wiatraczek siê krêci?
2. Jak nazywamy to zjawisko?



Klub M³odego Odkrywcy 500432

418. Gotujemy wodê

Materia³y:
folia aluminiowa
tektura
s³oik z wod¹
termometr
klej
no¿yczki

Przebieg:
Wycinamy 12-15 prostok¹tów z tektury o wymiarach 12 cm na 15 cm. Naklejamy foliê aluminiow¹

na te prostok¹ty. Wszystkie prostok¹ty wyginamy w pó³kola - powstan¹ zwierciad³a. Do s³oika nalewamy
wodê i wk³adamy termometr.

Na ³¹ce zwierciad³a uk³adamy w ten sposób, aby promienie s³oneczne po odbiciu od folii skupia³y
siê na s³oiku. Obserwujemy temperaturê wody.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego woda siê grzeje?
2. Jakie zjawisko tu obserwujemy?
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419. Waga II

Materia³y:
deseczka o wymiarach 1 m, 3 cm i 0,5 cm
wiertarka z wiert³em do drewna
trzy wiadra piêciolitrowe (mog¹ byæ po farbie)
sznurek
ocet
soda

Przebieg:
W desce wiercimy dziury, jedn¹ w �rodku i dwie po bokach. Przez dziury przek³adamy sznurek

i blokujemy go ten sposób, aby niæ nie mog³a z powrotem przej�æ przez dziurê. Mo¿na dowi¹zaæ np.:
wyka³aczkê.

Do bocznych sznurków przywi¹zujemy wiadra. W ten sposób otrzymujemy wagê.
Do trzeciego wiadra wsypujemy kwasek cytrynowy i zalewamy go octem. Nastêpnie przechylamy

lekko wiadro i przelewamy powsta³y gaz do jednego z wiader na sznurku. (Nie przelewamy bia³ej
piany ani cieczy - tylko gaz!!!). Obserwujemy wagê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co wydziela siê w trakcje wlewania octu do sody?
2. Dlaczego waga wychyli siê z po³o¿enia równowagi?
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420. Dziwna waga

Materia³y:
deseczka o wymiarach 1 m, 3 cm i 0,5 cm
wiertarka z wiert³em do drewna
dwa wiadra piêciolitrowe (mog¹ byæ po farbie)
sznurek
ma³y kamieñ
5-6 kg piachu

Przebieg:
W desce wiercimy dziury, jedn¹ w �rodku i dwie po bokach. Przez dziury przek³adamy sznurek.

W ten sposób otrzymujemy wagê.
Ustaw wagê w po³o¿eniu równowagi, a nastêpnie  z jednej strony doczep ma³y kamieñ.

Obserwuj wagê.
Nastêpnie zdejmij ma³y kamieñ i powie� wiadra po obu stronach. Nasyp do nich piachu - tak aby

waga by³a w równowadze. Do jednego wiadra w³ó¿ kamieñ. Obserwuj wychylenie.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak wychyla siê waga w pierwszym do�wiadczeniu, a jak w drugim?
2. Spróbuj wyja�niæ te zjawiska?
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421. Marchewkowa pompa

Materia³y:
marchewka
ch³odna woda
s³omka
s³oik
no¿yk
korek

Przebieg:
W korku nale¿y zrobiæ dziurê, a nastêpnie wcisn¹æ s³omkê. We� du¿¹ marchewkê i wydr¹¿ j¹

w �rodku. Nalej do niej bardzo zimnej wody - mo¿e byæ z lodówki. Zatkaj marchewkê szczelnie
korkiem ze s³omk¹. Tak przygotowan¹ marchewkê zanurz w wodzie i obserwuj poziom wody w s³omce.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego poziom wody w s³omce siê podnosi?
2. Jak nazywa siê takie zjawisko?
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422. Wycinanie styropianu

Materia³y:
p³yty styropianowe ró¿nej grubo�ci
lutownice elektryczne
przed³u¿acze
drut miedziany 2 mm emaliowany
�rubokrêt
drobnoziarnisty papier �cierny

Przebieg:
Przygotowujemy przyrz¹d do wycinania elementów ze styropianu: odkrêcamy koñcówkê lutownicy

�rubokrêtem, a w jej miejsce przykrêcamy prosty drut miedziany o �rednicy 2 mm (co najmniej
o 1 cm d³u¿szy ni¿ grubo�æ styropianu, który chcemy ci¹æ). Na taflach styropianu rysujemy wzory
lub litery elementów, które chcemy wyci¹æ. K³adziemy tafle styropianu na p³askiej powierzchni - najlepiej
na betonie lub kaflach na �wie¿ym powietrzu. W³¹czamy lutownicê i rozgrzanym drutem wodzimy
wzd³u¿ linii rysunku, tn¹c elementy. Niedok³adno�ci maskujemy papierem �ciernym, drobnoziarnistym.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak prowadziæ �wycinarkê�, by dok³adnie wycinaæ elementy?
2. Dlaczego rozgrzany drut tnie styropian?
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423. Zdeformowane pismo

Materia³y:
kartka papieru ksero
pisak

Przebieg:
Wykonuj¹c ko³a lew¹ i praw¹ nog¹, w lewo oraz w prawo, napisz na kartce papieru swoje imiê

i nazwisko. Napisz tak¿e swoje imiê i nazwisko lew¹ oraz praw¹ rêk¹ na kartce, któr¹ przy³o¿ysz
do swojego czo³a.

Problem do rozwi¹zania:
W których przypadkach twoje pismo zosta³o zdeformowane - dlaczego?
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424. Hula-hop

Materia³y:
mniejsze i wiêksze ko³a hula-hop (ró¿ne rozmiary)

Przebieg:
Podczas ruchów biodrami, kolanami lub szyj¹ wprawiamy ko³a ró¿nych rozmiarów w ruch.
Konkurs z nagrodami - kto najd³u¿ej utrzyma ko³o w ruchu?
A kto potrafi krêciæ naraz dwoma, trzema lub wiêcej ko³ami hula-hop?

Problem do rozwi¹zania:
1. Gdy ko³a siê krêc¹, to jakie dzia³aj¹ si³y?
2. Czy wielko�æ ko³a ma znaczenie dla ruchu?
3. Czy ilo�æ kó³ ma znaczenie?
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425. Musuj¹cy proszek

Materia³y:
proszek  do pieczenia
kwasek cytrynowy
zakrêtka  plastikowa od butelki
szklanka
g³êboki talerz
woda
barwnik (tusz kolorowy)

Przebieg:
Zmieszaj proszek z kwaskiem w stosunku 1:1, nape³nij zakrêtkê mieszanin¹, do szklanki nalej

zabarwionej barwnikiem wody do pe³na, po³ó¿ na wodzie zakrêtkê, przykryj szklankê  talerzem,
szybkim ruchem odwróæ szklankê z talerzem do do³u.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego woda ze szklanki wyp³ywa do talerza?
2. Wyja�nij jakie reakcje zachodz¹ w szklance?
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426. Piana z automatu

Materia³y:
ma³a buteleczka
p³yn do mycia naczyñ
woda
balon
s³omka plastikowa do napojów
gumka recepturka
miska lub inna podstawka na pianê

Przebieg:
Nalej do buteleczki wodê z p³ynem do naczyñ w stosunku 2:1. Postaw j¹ na podstawce lub misce.

Koñcówkê s³omki w³ó¿ do balonika i przymocuj balonik recepturk¹ do s³omki. Nadmuchaj balonik
przez s³omkê, koñcówkê s³omki zagnij i w³ó¿ do buteleczki tak, aby mog³a w  buteleczce siê czê�ciowo
rozprostowaæ.

Problem do rozwi¹zania:
Co jest przyczyn¹ powstawania piany?
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427. Zróbmy samolot

Materia³y:
s³omka
spinacze biurowe
sztywny papier
o³ówek
ta�ma klej¹ca
no¿yczki

Przebieg:
Wytnij  ze sztywnego papieru prostok¹t (oko³o 24 cm na 13 cm), wykonaj skrzyd³o z zaokr¹glonym

szczytem, sk³adaj¹c prostok¹t na po³owê wzd³u¿ d³u¿szego boku nie zaginaj¹c krawêdzi, sklej tyln¹
krawêd� skrzyd³a i wytnij  w niej lotki.

Do wykonania ogona  wytnij z papieru prostok¹t o wymiarach 20 cm na 3,5 cm.
Zagnij go na �rodku tak, aby wystawa³ do góry, odetnij oko³o 1 cm papieru z ka¿dej strony p³askiej

powierzchni ogona, wytnij stery wysoko�ci na p³askich krawêdziach ogona (lotki). Ta�m¹ klej¹c¹
przyklej skrzyd³o i ogon do s³omki.

Obci¹¿ przód samolotu kilkoma spinaczami.

Problem do rozwi¹zania:
1. Sprawd� jak dzia³a twój samolot.
2. Co wp³ywa na jako�æ jego lotu?
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428. Rze�ba na skorupce jajka

Materia³y:
wydmuszka z jajka
roztopiony ³ój
ocet

Przebieg:
Na skorupce jajka narysuj roztopionym ³ojem obraz, który chcesz uzyskaæ. Zaklej woskiem

albo plastelin¹ otworki wydmuszki.
Zanurz jajko w occie na na 3 godziny.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e�?
2. Dlaczego powstaje obraz na wydmuszce?
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429. Zróbmy barometr

Materia³y:
wysoka
czysta butelka
spodek lub talerzyk
dwa cienkie kawa³ki drewna
ta�ma klej¹ca
pisak do folii

Przebieg:
1. Nape³nij butelkê wod¹.
2. Przytrzymaj spodek lub talerzyk na szczycie butelki i ostro¿nie odwróæ j¹ do góry dnem.

Trochê wody siê wyleje, wiêc rób to nad zlewem lub miednic¹.
3. Postaw spodek z butelk¹ w ch³odnym miejscu (np. w ch³odziarce).
4. Przechyl lekko butelkê, aby wpu�ciæ do �rodka trochê powietrza - 1/3 butelki to powietrze.
5. Pod³ó¿ kawa³eczki drewna pod butelkê tak, aby j¹ lekko unie�æ nad talerzykiem. Pozwoli to

wodzie wyp³ywaæ i wp³ywaæ do butelki.
6. Przyklej kawa³ek ta�my na butelce i zaznacz na nim poziom wody.
7. Obserwuj ten barometr i uwa¿nie zaznaczaj poziom wody w regularnych odstêpach czasu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co powoduje wp³ywanie wody do butelki?
2. Czy potrafisz przewidzieæ pogodê dziêki temu barometrowi?



Klub M³odego Odkrywcy 500444

430.  Pier�cieñ unosz¹cy siê w powietrzu

Materia³y:
bawe³niane nitki, np. kordonek
roztwór nasycony soli kuchennej
lekki pier�cionek
zapa³ki

Przebieg:
Aby wykonaæ do�wiadczenie, nale¿y  wcze�niej przygotowaæ nitki kilkakrotnie nas¹czone

nasyconym roztworem soli kuchennej (namoczyæ, wysuszyæ na kaloryferze lub suszark¹).
Na tak przygotowanej nitce zawieszamy pier�cionek. Nitkê zawieszamy np. na metalowym wieszaku
tak, aby pier�cionek swobodnie zwisa³. Podpalamy nitkê w miejscu, gdzie jest on zawieszony.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e�?
2. Dlaczego pier�cionek nie spada?
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431. Podgl¹danie ptaków i innych zwierz¹t

Materia³y:
lornetki
klucze do oznaczania gatunków ptaków
plan naszej miejscowo�ci
pisaki
papier kolorowy
klej

Przebieg:
Zadanie wykonujemy przez wiele miesiêcy (najlepiej ca³y rok) - oczywi�cie nie codziennie.
Obserwujemy ptaki w granicach naszej miejscowo�ci. Staramy siê odró¿niæ i nazwaæ gatunki.

Zapisujemy nasze obserwacje (ilo�æ ptaków, czêsto�æ wystêpowania, miejsce ¿erowania, miejsce
gniazd, czas, itp.). Po d³u¿szej obserwacji (np. 2 miesi¹ce) wykonujemy �ptasi¹ mapê� naszej
miejscowo�ci, zaznaczaj¹c symbolami gatunki (lub rodziny) ich wystêpowania, ¿erowania,
gniazdowania na naszym terenie. Pamiêtajmy o porz¹dnej, bardzo czytelnej legendzie do takiej mapy
oraz o dok³adno�ci.

Przez kolejne miesi¹ce obserwacje prowadzimy rzadziej, a wszystkie nowe gatunki (rodziny)
pojawiaj¹ce siê np. w innych porach roku, dodajemy na nasz¹ mapê. Mo¿na oczywi�cie zró¿nicowaæ
j¹ tak¿e miesi¹cami, porami roku, etc.

Kolejnym elementem nanoszonym na nasz¹ mapê mog¹ byæ inne zwierzêta, ¿yj¹ce, ¿eruj¹ce,
przebywaj¹ce na naszym terenie. Warto je podzieliæ na domowe i dzikie oraz nanosiæ w zgodzie
z obowi¹zuj¹c¹ systematyk¹.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka ilo�æ gatunków ptaków siê pojawi³a?
2. Kiedy ptaków obserwowali�my najwiêcej?
3. Jakich innych zwierz¹t, poza ptakami, jest w waszej miejscowo�ci najwiêcej?
4. Które gatunki zwierz¹t najbardziej ciê zaskoczy³y?
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432. Sobota na skrzy¿owaniu

Materia³y:
notatnik terenowy
kartony
pisaki
farby
kleje
papiery kolorowe
aparat fotograficzny

Przebieg:
Dzielimy siê na pary lub trójki. Jeden zespó³ staje w sobotê na najbardziej ruchliwej krzy¿ówce

w swojej miejscowo�ci. Od wczesnych godzin rannych (proponujemy od godz. 6.00) notujemy wszystko,
co obserwujemy na skrzy¿owaniu i wokó³ niego: liczymy pieszych, samochody, rowerzystów, zwierzêta,
dzikie i domowe, nietypowe i typowe zachowania, czas najwiêkszego ruchu i najmniejszego, etc.
Jeden zespó³ pracuje przez jedn¹ godzinê, a potem jest zmieniany przez kolejny zespó³ i tak a¿ do
godz. 21. Je¿eli m³odzie¿y jest za ma³o, zespo³y po kilku godzinach przerwy ponownie staj¹ na jedn¹
godzinê na krzy¿ówce. Nie d³u¿ej, bo musimy byæ bardzo uwa¿ni i spostrzegawczy.

Po zebraniu materia³u badawczego ka¿dy zespó³ na kartonie rysuje poster, na którym przedstawia
w wymy�lony przez siebie sposób, co siê dzia³o w godzinach jego dy¿uru na skrzy¿owaniu i wokó³
niego. Nie zapomnijmy o liczbach, faktach, zjawiskach, odczuciach, etc.

Przed grup¹ prezentujemy nasze postery i komentujemy je.
Nastêpnie wykonujemy zbiorczy poster, na którym umieszczamy wszystkie najwa¿niejsze

i sumaryczne obserwacje z ca³ego dnia.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak prowadziæ obserwacje, aby niczego wa¿nego nie przegapiæ?
2. Jak wykonaæ postery, aby osoby postronne odczyta³y sens i wyniki eksperymentu?
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433. Jesienny pejza¿

Materia³y:
du¿y karton bia³ego brystolu
klej do tapet
³y¿eczka
pêdzel
bezbrawny lakier
pisaki

Przebieg:
1. W terenie zbieramy li�cie ró¿nych drzew, krzewów i zió³ (najpiêkniej Z³ot¹ Polsk¹ Jesieni¹).
2. Pamiêtajmy, by dok³adnie wiedzieæ, który li�æ nale¿y do jakiego gatunku.
3. Rozrabiamy klej i naklejamy li�cie na brystol, tworz¹c pejza¿ jesienny - ³y¿eczk¹ �prasujemy� li�cie.
4. Czekamy a¿ klej dok³adnie wyschnie (dobrze jest przygnie�æ karton z li�æmi czym� ciê¿kim).
5. Po wyschniêciu lakierujemy, delikatnie pêdzelkiem, bezbarwnym lakierem.
6. Na odwrocie brystolu, �pod �wiat³o�, przerysowujemy pisakiem wszystkie kszta³ty li�ci.
7. Na odwrocie podpisujemy gatunki poszczególnych li�ci.

Problem do rozwi¹zania:
1. Czy wszystkie li�cie jest ³atwo przykleiæ?
2. Jak uzyskaæ najbardziej naturalne kszta³ty li�ci?
3. Czy warto li�cie grupowaæ wed³ug jakiego� systemu?



Klub M³odego Odkrywcy 500448

434. Li�æ i s³omka

Materia³y:
butelka plastikowa
plastelina
ro�lina
rurka do napojów

Przebieg:
1. Nape³nij butelkê wod¹ do wysoko�ci oko³o 3 cm od otworu.
2. Wokó³ ³odygi, w pobli¿u li�cia, zrób pier�cieñ z plasteliny.
3. Umie�æ ³odygê w butelce tak, aby jej koniec by³ zanurzony w wodzie.
4. Otwór butelki zalep plastelin¹.
5. Wykonaj o³ówkiem otwór w plastelinie tak, by umie�ciæ w nim s³omkê.
6. Osad� s³omkê w ten sposób, aby jej koniec znalaz³ siê w przestrzeni nie wype³nionej wod¹.
7. Uszczelnij plastelin¹ otwór wokó³ s³omki.
8. Wsysaj przez s³omkê zawarte powietrze w butelce.
9. Obserwuj uwa¿nie ³odygê w butelce.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co zaobserwowa³e�?
2. Jak wyt³umaczysz to zjawisko?
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435. Znikaj¹cy punkt

Materia³y:
kartka papieru
kolorowe pisaki

Przebieg:
1. Po�rodku kartki narysuj dwie kolorowe kropki o �rednicy oko³o 15-20 mm, oddalone od siebie

o oko³o 10-12 cm.
2. Odsuñ kartkê od twarzy na d³ugo�æ ramienia.
3. Zamknij prawe oko, a lewym patrz na kropkê umieszczon¹  po prawej stronie.
4. Powoli przysuwaj papier do twarzy, pamiêtaj¹c, ¿eby koncentrowaæ wzrok na prawej kropce,

a nie patrzeæ na lew¹.
5. Przestañ przesuwaæ kartkê w momencie znikniêcia  lewej kropki.

Problem do rozwi¹zania:
Dlaczego przesta³e� widzieæ kropkê po lewej stronie?
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436. Fruwaj¹cy motyl (klown)

Materia³y:
wzornik motyla (klowna)
no¿yczki
opalona zapa³ka
dwie ma³e monety
klej
o³ówek

Przebieg:
1. Odrysuj figurê motyla (klowna) na papier.
2. Wytnij j¹ dwa razy.
3. Na wzorze motyla (klowna) zagnij papier zaznaczony przerywan¹ lini¹, przymocuj opalon¹

zapa³kê (zwêglon¹ g³ówk¹ do przodu).
4. Z³ó¿ razem i miêdzy warstwy papieru na d³oniach (lub skrzyd³ach) wsuñ dwie ma³e monety.
5. Sklej obie czê�ci i pokoloruj z dwóch stron.
6. Ustaw figurê na czubku o³ówka, palca lub jakiego� przedmiotu.
7. Wymy�l i wykonaj inne figury, które wykorzystaj¹ to samo zjawisko.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dziêki czemu figury utrzymuj¹ równowagê?
2. W jaki sposób nale¿y projektowaæ inne kszta³ty?
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437. Kolorowy b¹czek

Materia³y:
kartka papieru
cyrkiel
kolorowe pisaki
pinezka
korek

Przebieg:
1. Wytnij z bloku ko³o o �rednicy 10 cm.
2. Podziel na czê�ci i pokoloruj wed³ug w³asnego uznania.
3. Wbij pinezkê w �rodek ko³a i umocuj na korku.
4. Wpraw ko³o w ruch.

Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij zjawisko zaobserwowane podczas obrotu ko³a.
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438. Podwójna szklanka

Materia³y:
dwie szklanki
�wieczka
mokra kartka

Przebieg:
1. Umie�æ w szklance �wiecê i zapal j¹.
2. Na³ó¿ na szklankê mokr¹ kartkê.
3. Na niej ustaw drug¹ szklankê (tej samej wielko�ci) do góry dnem.
4. Kiedy �wieca zga�nie, podnie� szklanki do góry.

Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij dziêki czemu mo¿liwe by³o podniesienie obu szklanek do góry?
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439. Zniszczona pow³oka wodna

Materia³y:
nitka
naczynie z wod¹
p³yn do mycia naczyñ
zapa³ka

Przebieg:
1. Zwi¹¿ nitkê tak, aby powsta³a na niej pêtelka.
2. W³ó¿ j¹ do naczynia z wod¹.
3. Posmaruj zapa³kê p³ynem do mycia naczyñ.
4. Wetknij zapa³kê w �rodek pêtelki.

Problem do rozwi¹zania:
Wyja�nij zjawisko, które zaobserwowa³e�.
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440. Statki - lataj¹, p³ywaj¹, a mo¿e ton¹?

Materia³y:
szeroka blacha do ciasta
kuweta lub szeroka zlewka
plastelina
linijka
pisak

Przebieg:
1. Nalej wody do kuwety

(zlewki). Zaznacz pisakiem poziom
wody.

2. Zrób kulkê z plasteliny,
zaczep do niej sznurek i wrzuæ do
kuwety z wod¹. Sprawd�
i zaznacz poziom wody w kuwecie.

3. Wyjmij kulkê z plasteliny
i uformuj z niej ³ódkê o wysokich
brzegach.

4. Po³ó¿ ostro¿nie ³ódkê na powierzchni wody w zlewce. Zaznacz pisakiem poziom wody w zlewce.

Wyniki pomiarów przedstaw na rysunkach

       Rysunek a        Rysunek b        Rysunek c

Problem do rozwi¹zania:
1. Ile wynosi warto�æ si³y wyporu dzia³aj¹cej na: kulkê oraz ³ódkê wraz z powietrzem?
2. Porównaj otrzymane wyniki i wyci¹gnij wnioski.
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441. Homo ..........................?

Materia³y:
du¿e pud³o, a w nim: nitka, ig³a, zakrêtki, szmatki, drut, kubeczek plastikowy, plastelina,
guziczki, wyka³aczki, sprê¿yna, rolki od papieru toaletowego (rêczników), sznurek, mulina,
we³na, rêkawiczki, pi³eczki pingpongowe, wata, balonik, styropian, gwo�dzie, butelki
plastikowe, gumki recepturki, kartki, folia aluminiowa, korek, pisaki.

Przebieg:
Postêpuj zgodnie z instrukcj¹, a nic nikomu siê nie stanie!
1. Przed otwarciem pude³ka koniecznie za³ó¿ ochronne rêkawiczki, po czym ostro¿nie podnie�

pokrywkê - nie wiesz przecie¿, co jest w �rodku!
2. �ci¹gnij rêkawiczki.
3. Z posiadanych przedmiotów zbuduj cz³owieka XXV wieku. Nie u¿ywaj kleju - jedynie przedmiotów

z pude³ka.
4. Wymy�l nazwê dla cz³owieka, zaczynaj¹c¹ siê od s³owa �Homo�.

UWAGA!
Pamiêtaj, ¿e nie musisz u¿yæ wszystkich przedmiotów, ale im wiêcej wykorzystasz rzeczy,

tym wiêcej otrzymasz punktów.
Podczas prezentacji swojego ludzika musisz uzasadniæ niezwykle umieszczone elementy cia³a.
Na wykonanie masz tylko 40 minut.
Nazwa ludka, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie, stanie siê jednocze�nie nazw¹ danego

do�wiadczenia.

Problem do rozwi¹zania:
Jak zbudowaæ model, aby siê nie rozpad³?
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442. Poszukiwacze odczynów

Materia³y:
papierki uniwersalne
kartki papieru
pisaki

Przebieg:
1. Wykorzystuj¹c papierki uniwersalne, zbadajcie odczyn jak najwiêkszej ilo�ci substancji

znajduj¹cych siê w Waszym otoczeniu (minimalnie osiem substancji). Mo¿esz przeprowadziæ
Wyprawê Badawcz¹ w obrêbie swego otoczenia. Siêgajcie po nawet najbardziej ekstremalne
odczynniki.

2. Uzyskane wyniki nanie�cie na wykres, samodzielnie ustalaj¹c skalê. Narysujcie taki wykres.
3. Zaszyfrujcie nazwy badanych substancji w postaci rebusu. Pamiêtajcie, ¿e ka¿da nazwa powinna

sk³adaæ siê z przynajmiej dwóch wyrazów.
4. Na wykonanie zadania macie tylko 90 minut. Rozs¹dnie planujcie czas pracy!
5. Po up³ywie wyznaczonego czasu wymieñcie siê kartami pracy z s¹siedni¹ grup¹.
6. Grupa druga rozwi¹zuje rebus. Powsta³e has³o jest równocze�nie nazw¹ zadania.
7. Grupa druga próbuje odgadadn¹æ, jakie odczynniki bada³ zaprzyja�niony zespó³.

Problem do rozwi¹zania:
Jak dobraæ substancje w otoczeniu, by uzyskaæ ca³¹ �gamê� kwasowo�ci i zasadowo�ci?
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443. Oszczêdny termometr

Materia³y:
probówka z korkiem i szklan¹ rurk¹

Przebieg:
Do probówki wlej do pe³na olej jadalny i zatkaj korkiem  z wmontowan¹ w nim rurk¹. Podgrzewaj

i och³adzaj olej, obserwuj¹c zmianê poziomu oleju w rurce.

Problem do rozwi¹zania:
Jak wyskalowaæ taki termometr, wykorzystuj¹c informacje, ¿e woda wrze  w temperaturze  100 oC,
a zamarza w 0 oC, a olej rozszerza siê o tak¹ sam¹ objêto�æ przy ka¿dorazowym wzro�cie
temperatury o 1 oC?
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444. Rdzewienie na czas

Materia³y:
5 probówek
3 korki do trzech z nich
10 ¿elaznych gwo�dzików
woda
olej
bezwodny chlorek wapnia
woda przegotowana
roztwór soli kuchennej
wazelina

Przebieg:
W³ó¿ do:
probówki 1: 2 gwo�dziki, zalej olejem, zatkaj korkiem  posmarowanym wazelin¹,
probówki 2: 2 gwo�dziki, zalej wod¹, nie zatykaj probówki korkiem,
probówki 3: na dno bezwodny chlorek wapnia (�rodek susz¹cy), pó�niej watê,

na ni¹ 2 gwo�dziki, zatkaj korkiem posmarowanym wazelin¹,
probówki 4: 2 gwo�dziki, zalej przegotowan¹ wod¹ (usuniête powietrze rozpuszczone

w wodzie), wlej cienk¹ warstwê oleju, zatkaj korkiem posmarowanym wazelin¹,
probówki 5: 2 gwo�dziki, zalej roztworem soli, nie zatykaj probówki korkiem.

Obserwuj wynik po 5-7 dniach.
Probówka 1 jest prób¹ kontroln¹ - brak wody, soli, tlenu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Które czynniki wp³ywaj¹ na rdzewienie?
2. W obecno�ci których czynników rdzewienie nastêpuje najszybciej?
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445. Rozpychaj¹ce siê powietrze

Materia³y:
2 butelki
2 miski: jedna z gor¹c¹ wod¹ (blisk¹ wrzenia), druga z wod¹ bardzo ciep³¹
2 balony

Przebieg:
Na szyjki butelek naci¹gnij balony i wstaw do misek z ciep³¹ i gor¹c¹ wod¹.
Po jakim� czasie balon wype³nia siê powietrzem.
Obserwuj tempo wype³niania balonów oraz ich rozmiary.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego ilo�æ powietrza pozornie zwiêkszy³a siê?
2. Dlaczego balony nie wype³ni³y siê tak samo?
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446. Czeskie koszulki

Materia³y:
kolorowe koszulki bawe³niane (najlepiej intensywnie kolorowe)
spryskiwacz ogrodniczy
kartony
no¿yczki
pêdzelki
jaki� p³ynny skoncentrowany wybielacz (np. ACE)
dostêp do wanny z wod¹
ochronne rêkawice, okulary i gumowe rêkawice

Przebieg:
1. Z kartonów wykonujemy szablony nadruków na bawe³niane koszulki. Pe³na dowolno�æ!
2. Miêdzy plecy i brzuch koszulek wk³adamy karton, by motywu nie przebi³o na obie czê�ci koszuli.
3. Szczelnie przyk³adamy szablon do koszulki i spryskujemy wybielaczem (nie rozcieñczamy).
UWAGA! Czynno�æ tê wykonujemy w gumowych rêkawicach, ochronych okularach i fartuchach.
4. Je¿eli chcemy, by jednym z efektów by³y przypadkowe krople - rozpryskujemy ACE bez szablonu.
5. Mo¿na te¿ malowaæ pêdzlem stê¿onym wybielaczem po koszulce wymy�lone wzory.
6. Wieszamy koszulki na 3 godziny do wyschniêcia.
7. Po zdjêciu dok³adnie p³uczemy wielokrotnie w czystej wodzie UWAGA! U¯YWAMY RÊKAWIC!
8. Ponownie suszymy koszulki i prasujemy je.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego kolor siê zmieni³?
2. Jakie w³a�ciwo�ci chemiczne wykorzystali�my w tym do�wiadczeniu?
3. Jak uzyskaæ przebarwienia o ró¿nych odcieniach?
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447. Policja San Francisco

Materia³y:
kartki kartonu
farba drukarska
szybki szklane 40 cm x 50 cm
wa³ek fotograficzny
pêdzelki
denaturat

Przebieg:
1. Rozprowadzamy bardzo cienk¹ warstwê farby drukarskiej na szybie. W tym celu pêdzelkiem

delikatnie smarujemy w jednym miejscu wa³ek farb¹, a nastepnie �walcujemy� szk³o wa³kiem
z farb¹ kilka razy.

2. Przyk³adamy d³oñ (d³onie) do szybki i przenosimy odcisk linii papilarnych na karton. Podpisujemy
czyj.

3. Podobnie czynimy ze stopami - te¿ podpisujemy, do kogo nale¿¹ odciski.
4. Suszymy kartki z �baz¹ odcisków�.
5. Myjemy rêce i stopy denaturatem.
6. Po kilku dniach farb¹ wykonujemy, w dwóch grupach, odciski pojedynczych palców r¹k i stóp

na ró¿nych przedmiotach: szklankach, s³oikach, meblach, telefonach, etc. Pamiêtajmy,
kto je wykona³.

7. Zadaniem grup jest wzajemne odszyfrowanie na podstawie �bazy odcisków�, który do kogo
nale¿y.

Problem do rozwi¹zania:
1. W jaki sposób przenosimy linie papilarne na karton?
2. Dlaczego daktyloskopia jest tak skuteczna w rozpoznawaniu z³oczyñców?
3. Jakie trudno�ci mia³e� w rozpoznawaniu?
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448. Czary na bombkach

Materia³y:
5 identycznych szklanych bombek (najlepiej �srebrnych�) na choinkê
piezoelelektryczna zapalarka do gazu
przewody izolowane
cieniutkie druty miedziane bez izolacji (w³osowate)
drewniane ko³ki
deska
m³otki
gwo�dzie
sznurek

Przebieg:
1. Z deski i ko³ków zbijamy stojak wg rysunku poni¿ej.
2. Miêdzy ko³kami naci¹gamy sznurek i na drucikach wieszamy bombki ok. 1 cm jedna od drugiej.
3. Przy sznurku ³¹czymy druty, na których wisz¹ bombki, drucikami ze sob¹.
4. Przewodami pod³¹czamy piezoelektryczn¹ zapalniczkê do gazu, do drucików pierwszej bombki.
5. Przyciskamy zapalniczkê, wywo³uj¹c dzia³anie i wy³¹czamy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak reaguj¹ bombki na w³¹czenia naszego urz¹dzenia?
2. Jakie zjawisko obserwujemy?
3. Wyja�nij przebieg zdarzenia.
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449. Tajemniczy gaz

Materia³y:
butelka szklana (poj. 0,3 lub 0,5 l)
d³ugi patyczek do szasz³yków
zapa³ki
nadmanganian potasu
woda utleniona

Przebieg:
Do butelki wsypaæ trochê nadmanganianu potasu i nalaæ trochê wody utlenionej; zapaliæ ³uczywko

i w³o¿yæ do butelki.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê dzieje z ³uczywkiem?
2. Jaka reakcja zasz³a w butelce?
3. Jaki gaz siê wydzieli³?
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450. Ile kropel wody mie�ci siê na jednogroszówce?

Materia³y:
moneta jednogroszowa
zakraplacz
woda w miseczce

Przebieg:
Na pocz¹tku w�ród zebranych robimy sondê, zadaj¹c pytanie, ile ich zdaniem kropli wody zmie�ci

siê na monecie jednogroszowej. Notowania poszczególnych osób zapisujemy na kartce lub tablicy.
Nastêpnie k³adziemy monetê na stole i powoli po kropelce spuszczamy na ni¹ zakraplaczem

wodê. Liczymy krople.
Powtarzamy eksperyment z monet¹ dok³adnie umyt¹ z p³ynem do mycia naczyñ oraz z kolejn¹

monet¹ nat³uszczon¹ minimaln¹ ilo�ci¹ oleju.

Problem do rozwi¹zania:
1. Ile kropel wody mo¿e zmie�ciæ siê na tej monecie?
2. Dlaczego tyle?
3. Na jakiej monecie jednogroszowej mie�ci siê najwiêcej kropel?
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451. Pomorska piramida

Materia³y:
kartki z bloku technicznego
klej, no¿yczki
o³ówek, wzorzec figury

Przebieg:
1. Na kartce z bloku technicznego odrysuj cztery razy wzorzec zamieszczony poni¿ej.
2. Nanie� na rysunkach tak¿e linie wewnêtrzne w figurach.
3. Wytnij cztery wzorce i sklej z nich cztery jednakowe bry³y - pamiêtaj o dok³adno�ci.
4. Na p³askim stole z czterech otrzymanych bry³ z³ó¿ jedn¹ wiêksz¹ piramidê.
5. Gdy wszyscy potrafi¹ u³o¿yæ pisramidê, demontujemy j¹ i organizujemy konkurs uk³adania na czas.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dok³adno�æ, pomys³owo�æ, zaradno�æ.
2. Jak z³o¿yæ z czterech bry³ jedn¹ piramidê?
3. Jak¹ bry³ê mo¿na u³o¿yæ z 16 takich elementów? Podejmij próbê.
4. Jak¹ bry³ê mo¿na u³o¿yæ z 64 elementów? Podejmij próbê.
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452. Podwodny ogród

Materia³y:
szk³o wodne
chlorek wapnia
zlewka lub szeroki s³oik
woda
mieszad³a

Przebieg:
1. Do s³oika lub zlewki wlewamy 200 ml szk³a wodnego.
2. Nastêpnie dolewamy tak¹ sam¹ ilo�æ wody. Dok³adnie mieszamy.
3. Do tej mieszaniny wrzucamy jeden jak najwiêkszy posiadany kryszta³ chlorku wapnia.
4. Po jakim� czasie mo¿emy wrzuciæ kolejny pojedynczy kryszta³ chlorku wapnia. ITD.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak nazywamy taki proces?
2. Jak nazywamy taki roztwór?
3. Jakie jony spowodowa³y powstawanie podwodnych drzewek?
4. Jakie drzewka powstan¹, gdy wrzucaæ bêdziemy kryszta³ki innej soli?
5. W jaki sposób otrzymaæ wielokolorowy ogród (z innymi kolorami)?
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Problem do rozwi¹zania:
Zorganizowaæ zawody skacz¹cych ¿abek.

453. ¯abka - origami

Materia³y:
kartka papieru o wymiarach 10 cm x 20 cm
instrukcja rysunkowa

Przebieg:
Zgi¹æ kartkê na pó³ i z powrotem roz³o¿yæ; wykonaæ zgiêcia pomocnicze wzd³u¿ przek¹tnych

(identycznie na obu po³owach kartki); odwróciæ kartkê; w oznaczonych miejscach zgi¹æ i rozgi¹æ
kartkê; ponownie j¹ odwróciæ (w efekcie tych zgiêæ otrzymamy bazê trójk¹ta); powtórzyæ czynno�æ po
drugiej stronie modelu; wykonaæ kolejne linie pomocnicze (zgiêcia dotycz¹ tylko wierzchniej warstwy
papieru); zgi¹æ trójk¹t wed³ug dwusiecznej k¹ta; kolejne zgiêcia wykonaæ tak, jak poprzednie;  czynno�ci
powtórzyæ w pozosta³ych trzech kawa³kach; odwróciæ model, zgi¹æ i wyprostowaæ; linie pomocnicze -
wyznaczyæ dwusieczn¹ k¹ta (czynno�æ powtórzyæ symetrycznie po drugiej stronie modelu); zgi¹æ
papier do wewn¹trz; wsun¹æ w kieszonkê zginan¹ wcze�niej warstwê papieru; czynno�æ powtórzyæ
po drugiej stronie; wykonaæ zgiêcie podwójne, dziêki czemu ¿abka stanie siê mechaniczn¹ zabawk¹
i bêdzie skakaæ.
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454. Naukowa �cie¿ka przyrodnicza

Przebieg:
W pobli¿u ka¿dej miejscowo�ci jest taki teren, gdzie ilo�æ obiektów ciekawych przyrodniczo jest

szczególnie du¿a i s¹ one blisko siebie. Warto w takim terenie niedaleko szko³y zorganizowaæ naukow¹
�cie¿kê przyrodnicz¹. Podzielmy pracê na kilka etapów:

ETAP 1:
W podgrupach ró¿nymi drogami penetrujemy okolicê, zaznaczaj¹c na mapach najciekawsze

obiekty: du¿e drzewa, stawy, skarpy, odkrywki gleby i ska³, las, sad, stare budowle, ku�nia, strumienie,
rzeki i inne ciekawe obiekty oraz miejsca.

ETAP 2:
Ustalamy optymaln¹ trasê �cie¿ki i grup¹ przechodzimy j¹, dokonuj¹c ostatecznego wyboru miejsc

(punktów obserwacji lub badañ), w których bêdziemy siê zatrzymywaæ.
ETAP 3:
Przygotowujemy karty pracy do ka¿dego punktu obserwacji (bardzo sprawnie robi to m³odzie¿).

Pamiêtajmy, ¿e trasa nie powinna byæ zbyt d³uga (2 - 7 km), a ilo�æ punktów obserwacji i kart pracy na
ka¿dym punkcie tak dobrana, by ca³kowity czas pracy nie by³ d³u¿szy ni¿ 6 godzin.

ETAP 4:
Z grup¹, która nie by³a jeszcze na naszej �cie¿ce, �testujemy� j¹, prowadz¹c wszystkie zamierzone

badania i obserwacje oraz pracuj¹c z kartami. Mo¿e siê okazaæ, ¿e nale¿y wprowadziæ jakie� poprawki
trasy, kart pracy, czasu, ilo�ci punktów obserwacji, metod pracy, itp.

ETAP 5:
Z m³odzie¿¹ znakujemy farb¹ trasê specjalnie wymy�lonym na tê okoliczno�æ symbolem (mo¿e

konkurs na symbol �cie¿ki?). Warto tak szlakowaæ trasê, by nikt z niej nie zbacza³, a kolejne punkty
obserwacji numerowaæ.

ETAP 6:
Przygotowujemy w formie wydawnictwa (do powielenia za pomoc¹ ksero) karty pracy, mapkê

z tras¹ �cie¿ki naukowej i zaznaczonymi wszystkimi punktami obserwacji. Je¿eli karty pracy
przygotowuj¹ uczniowie - warto podaæ nazwisko autora ka¿dej karty pracy. Jednym z zadañ mo¿e
byæ te¿ nanoszenie ca³ej trasy i punktów obserwacji na mapce terenu.

Problem do rozwi¹zania:
Dobór trasy �cie¿ki zgodny z oczekiwaniami m³odzie¿y i potrzebami dydaktycznymi.
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455.  B¹czek

Materia³y:
¿o³êdzie
gwo�dzie i zapa³ki

Przebieg:
Zrób gwo�dziem otwór w podstawie ¿o³êdzia i zamocuj zapa³kê. Chwyæ koniec zapa³ki i pokrêciæ

¿o³êdziem na pod³o¿u równym i pochylonym. Obserwuj ruch b¹czka.
Mo¿na w�ród uczestników urz¹dziæ konkurs na najd³u¿ej wiruj¹cy b¹czek.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego b¹czek siê krêci?
2. Dlaczego na pochylonej powierzchni b¹czek nie spada?
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456. Ziemniaczane kubki

Materia³y:
ziemniaki
cukier
³y¿eczka
nó¿
szklanka

Przebieg:
We� dwa jednakowe ziemniaki, nadaj im kszta³t naczyñ (odetnij górne czê�ci jak wieczko,

a w dolnych wiêkszych wydr¹¿ takie same wg³êbienia); do jednego z �kubków� wlej do pe³na wodê
z kranu, a do drugiego roztwór cukru (3 ³y¿eczki cukru rozpuszczone w 100 ml wody); nakryj oba
ziemniaki i odstaw na 24 godziny; po tym czasie przyjrzyj siê poziomowi cieczy w ziemniaczanych
kubkach.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego w jednym ,,kubeczku� jest mniej wody, a w drugim wiêcej?
2. Dlaczego jeden z ziemniaków jest miêkki, a drugi twardy?
3. Jakie zjawisko obserwujesz w ziemniakach?



Klub M³odego Odkrywcy 500 471

457. Lekkie � ciê¿kie kulki

Materia³y:
kulki z ró¿nych substancji podobnej wielko�ci (np. ¿elazne, plastikowe, gumowe, drewniane,
styropianowe, papierowe)

Przebieg:
We� dwie dowolne kulki w d³oñ i pu�æ je jednocze�nie z takiej samej wysoko�ci; obserwuj,

która spadnie pierwsza: l¿ejsza, ciê¿sza czy mo¿e spadn¹ razem? Stosuj ró¿ne kombinacje.

Problem do rozwi¹zania:
Wyci¹gnij wnioski.
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458. Gejzer

Materia³y:
perhydrol
jodek potasu lub nadmanganian potasu
zlewka
p³yn do naczyñ

Przebieg:
1. Wlej do zlewki nieco perhydrolu.
2. Dodaj trochê p³ynu do mycia naczyñ.
3. Dodaj szczyptê  jodku lub nadmanganianu potasu.

Odsuñ siê (!!)  Obserwuj.  Uwaga - dymi!!

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki gaz powsta³?
2. Jaka reakcja tutaj zasz³a?
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459. A jednak siê pali!!!

Materia³y:
nadmanganian potasu
gliceryna
zakrêtka od s³oika
Uwaga - niebezpieczne!!!

Przebieg:
1. Nasyp na zakrêtkê od s³oika niewielk¹ ilo�æ nadmanganianu potasu.
2. Dodaj kilka kropel gliceryny; odsuñ siê od zakrêtki !!! Obserwuj.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki gaz powsta³?
2. Jaka reakcja tutaj zasz³a?
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460. Spalanie bez ognia

Materia³y:
zlewka lub w¹ski s³oik (np. po d¿emie)
cukier
stê¿ony kwas siarkowy
Uwaga - dymi!!! Do�wiadczenie nale¿y wykonywaæ na �wie¿ym powietrzu!

Przebieg:
1. Wsyp do zlewki (s³oika) cukier na wysoko�æ ok. 2/3.
2. Polej jego powierzchniê stê¿onym kwasem siarkowym.
3. Obserwuj przez ok. 20 minut.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jakie substancje powsta³y?
2. Jaka reakcja tutaj zasz³a?
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461. Smaki

Materia³y:
cztery butelki po ma³ej wodzie mineralnej z �dziubkiem��
cukier
sól
kwasek cytrynowy
jedna herbatka z pio³unu
woda
karteczki z narysowanym zarysem jêzyka

Przebieg:
W butelkach robimy cztery roztwory: wody z cukrem, wody z sol¹, wody z kwaskiem, wody

z herbat¹ z pio³unu. Tak przygotowane roztwory kropimy na jêzyk kolejno, próbuj¹c odgadn¹æ,
w którym miejscu na jêzyku odczuwamy kolejny smak. Miejsce wystêpowania smaku zaznaczamy
na ,,mapce jêzyka��.

Problem do rozwi¹zania:
W którym miejscu na jêzyku znajduj¹ siê kubki smakowe odpowiedzialne za odczuwanie smaku:
gorzkiego, s³odkiego, kwa�nego i s³onego?
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462. Mrówki

Materia³y:
notatnik
o³ówki
ta�my miernicze
linijki
kompasy
termometry (zaokienne, pokojowe lub laboratoryjne)
lupy
aparat fotograficzny
atlasy i klucze do oznaczania ro�lin oraz zwierz¹t

Przebieg:
Zajêcia odbywaj¹ siê w terenie. Po przybyciu na miejsce wyznaczamy grup¹ okre�lony teren,

na którym nale¿y zlokalizowaæ mrowisko i dokonaæ obserwacji na temat:
� po³o¿enie mrowiska, otaczaj¹ce je drzewa, krzewy i ro�liny zielne
� warunki klimatyczne i glebowe otoczenia mrowiska
� wielko�æ, struktura zewnêtrzna i materia³ budulcowy mrowiska
� ruch mrówek i drogi prowadz¹ce do mrowiska
� transport materia³ów i po¿ywienia do kopca, sposób przenoszenia przedmiotów przez

pojedyncze osobniki i grupy mrówek
� reakcja mrówek na przeszkody spotykane podczas wêdrówek, odruchy obronne, sposoby walki itp.
� zró¿nicowanie osobników
� ro�liny zielne rosn¹ce przy

drogach mrówczych
� zwierzêta (poza mrówkami)

spotkane w pobli¿u mrowiska

Problem do rozwi¹zania:
1. Oznaczenie gatunku mrówek ¿yj¹cych w mrowisku.
2. Opis terenu, na którym znajduje siê mrowisko.
3. Okre�lenie po³o¿enia mrowiska w stosunku do drzew, krzewów i ro�lin zielnych.
4. Ustalenie nazw ro�lin wystêpuj¹cych w pobli¿u mrowiska.
5. Pomiar przybli¿onej wielko�ci mrowiska.
6. Okre�lenie (identyfikacja) materia³u, z którego zbudowany jest kopiec.
7. Obserwacja ruchu mrówek na drogach do kopca.
8. Ustalenie tras (dróg) mrówczych.
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463. Smok Wawelski

Materia³y:
lejek kuchenny
plastikowy w¹¿ ok. 3 m d³ugo�ci, pasuj¹cy do koñcówki lejka
m¹ka
�wieczka
zapa³ki
ta�ma

Przebieg:
Zajêcia odbywaj¹ siê w otwartym terenie albo w bardzo du¿ym pomieszczeniu.
Z lejka i wê¿yka montujemy �dmuchawê�. Do ustawionego pionowo lejka wsypujemy ³y¿kê m¹ki.

Przymocowujemy lejek pionowo do czego� ta�m¹ (np. do brzegu sto³u). Jak najbli¿ej lejka stawiamy
wysok¹, zapalon¹ �wiecê. Dmuchamy jak najmocniej przez w¹¿, powoduj¹c rozpylenie m¹ki ponad
lejkiem.

Powtarzamy do�wiadczenie kilka razy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego rozpylona m¹ka siê zapali³a?
2. Czy mo¿liwe jest tak efektowne zapalanie siê m¹ki w torebce lub naczyniu?
3. Jak dmuchaæ, by �efekt ziej¹cego ogniem smoka� wyszed³ najlepiej?
4. Jakie czynniki u³atwiaj¹, a jakie utrudniaj¹ �efekt ziej¹cego ogniem smoka�?
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464. Czarodziejska rêkawiczka

Materia³y na osobê:
gumowa rêkawiczka jednorazowa
plastikowa butla po wodzie lub napojach o pojemno�ci 4 - 5 litrów
gumka recepturka
wiertarka (mo¿e byæ jedna na kilka osób), wiert³o 12 - 16 mm
pi³a do metalu z brzeszczotem
lutownica (jedna na kilka osób)
ta�ma klej¹ca
klej polimerowy
kolba z klejem w sztyfcie (do klejenia termalnego)
no¿yk introligatorski (mo¿e byæ na kilka osób)

Przebieg:
Czê�æ czarodziejska.

Jedna osoba wcze�niej przygotowana demonstruje magiczn¹ sztuczkê.
�Oto butelka po wodzie mineralnej. Wk³adam do niej rêkawiczkê gumow¹ palcami w dó³ i naci¹gam

brzeg rêkawiczki na gwint butelki. Nastêpnie unieruchamiam rêkawiczkê na gwincie zak³adaj¹c
na ni¹ gumkê recepturkê (mocno), aby guma szczelniej przywiera³a. Dmucham przez gwint rêkawiczkê,
a¿ wype³ni ona wiêksz¹ czê�æ butelki. Przestajê dmuchaæ i... rêkawiczka nadal jest nadmuchana,
powietrze nie schodzi, mimo ¿e otwór wylotowy  rêkawiczki nie jest zamkniêty. Czary - czy co?�

Czê�æ eksperymentalna.
Ka¿dy dostaje butelkê, rêkawiczkê i gumkê recepturkê. Na osobnym stole ustawione s¹ ró¿ne

narzêdzia i materia³y, m.in. te wymienione powy¿ej.
Zadaniem ka¿dego jest powtórzyæ �czarodziejsk¹ sztuczkê�.
Ka¿dy powinien samodzielnie �wpa�æ� na pomys³, na czym ona polega.
Podpowied� dla koordynatora.
W dnie butelki wywiercony jest otwór o �rednicy 12-16 mm.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego rêkawiczka utrzymuje swój nadmuchany kszta³t?
2. Jak siê rozk³ada ci�nienie powietrza w rêkawiczce, w butelce i dooko³a butelki?
3. Co to jest �iluzja�?
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465. Rzut jajkiem

Mate ria³y na parê:
du¿a ilo�æ surowych kurzych jaj
rêczniki jednorazowe do wycierania siê
ochronne ubrania
p³aski i w miarê rozleg³y teren
ta�my miernicze

Przebieg:
Dzielimy siê na pary. Ka¿da dwójka dostaje kurze jajko.
Dwójki kolejno (nie wszyscy na raz) ustawiaj¹ siê na p³askim terenie, na którym zaznaczona jest

linia startu (linia �zero�), dziel¹ca teren na dwie równe po³owy.
Zawodnicy z jednej pary staj¹ naprzeciwko siebie po obu stronach linii w odleg³o�ci oko³o 1 m

od siebie (czyli 1/2 m od linii). Jedna osoba rzuca delikatnie jajkiem do drugiej w taki sposób,
by u³atwiæ jej z³apanie jajka. Gdy jajko zostanie z³apane, zawodnicy odsuwaj¹ siê od siebie ka¿dy
o krok do ty³u, powiêkszaj¹c odleg³o�æ miêdzy sob¹ i ponownie delikatnie rzucaj¹ jakiem do siebie.

I tak a¿ do chwili, gdy jajko siê rozbije o rêce której� osoby z pary lub o ziemiê. Mierzymy ta�m¹
odleg³o�æ miêdzy zawodnikami w najdalszej pozycji, gdy jeszcze z³apali ca³e jajko.

Potem rzucaj¹ kolejne pary, staraj¹c siê z³apaæ ca³e jajka w jak najwiêkszej odleg³o�ci. Mo¿emy
rozgzrywki powtórzyæ kilka razy, aby ka¿da para mia³a okazjê do wypróbowania ró¿nych technik
rzutu i ³apania jajek.

Oczywi�cie na najlepszych powinny czekaæ nagrody - np. jajka, które siê nie rozbi³y.

Problem do rozwi¹zania:
1. Kiedy jaka siê nie t³uk¹?
2. Kiedy siê t³uk¹ nadzwyczaj ³atwo?
3. Dlaczego w³a�nie wtedy?
4. Jak osi¹gn¹æ najdalsze odleg³o�ci w rzucaniu jajkami?
5. Jaka jest rola dyspozycji psychicznej w tym turnieju?
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466. £¹ka na �cianie

Materia³y na osobê:
prze�roczyste, sztywne folie formatu A4 (np. do drukarek lub ok³adka z bindowania)
o³ówki, bia³y brystol (kilka arkuszy)
ta�ma klej¹ca papierowa szerokosci 1 cm
rzutnik pisma, zszywacz
puszka farby akrykowej (najlepiej trawiastozielonej)
pêdzle do farb ró¿nej grubo�ci
pinezki z du¿ymi g³ówkami

Przebieg:
W s³oneczny dzieñ idziemy na ³akê - najlepiej latem lub wczesn¹ jesieni¹. Zbieramy delikatnie

�d�b³a traw, zió³ i innych niskich ro�lin ³¹kowych. Powinny byæ ca³e, nie po³amane. W ten sposób
zbieramy spory bukiert traw i zió³.

Po powrocie do budynku (lub w inny dzieñ) ka¿da osoba dostaje jeden arkusik A4 prze�roczystej
folii oraz 30 cm samoprzylepnej ta�my papierowej szeroko�ci 1 cm.

Na folii komponujemy z traw i zió³ �³¹kê�, ustawiaj¹c �d�b³a jedno obok drugiego. Staramy siê,
by �d�b³a nie wystawa³y poza format folii. Najlepiej jest ustawiæ foliê w pozycji poziomej. Gdy ca³a
kompozycja jest gotowa, przyklejamy trawy ta�m¹ do folii wzd³u¿ dolnego brzegu naszej kompozycji.

Z kilku brystoli (np. z 6) sklejamy du¿y bia³y ekran. Za pomoc¹ pinezek przymocowujemy go do
�ciany na takiej wysoko�ci, by dobrze siê ogl¹da³o. Przed ekranem ustawiamy rzutnik pisma i kolejno
k³adziemy kompozycje traw na folii, wy�wietlaj¹c je na ekranie. Dokonujemy wyboru najciekawszej
kompozycji i o³ówkami odrysowujemy j¹ na ekranie.

Uwaga. Warto na czas odrysowywania ³¹ki przykleiæ ta�m¹ foliê do rzutnika i unieruchomiæ sam
rzutnik pisma, by nie nastêpowa³y ¿adne przesuniêcia folii i sprzêtu.

Gdy wszystko dok³adnie przerysowali�my, k³adziemy ekran z rysunkiem ³¹ki na pod³odze i malujemy
nasz rysunek jednym kolorem farby akrylowej (np. zielonym). Suszymy.

Ka¿da osoba zwija swoj¹ foliê z przyklejonymi trawami w szeroki rulon - �d�b³a powinny znajdowaæ
siê w �rodku rulonu. Zszywamy brzegi folii tak, by rulon siê nie rozwija³. Powsta³o co� w rodzaju
�akwarium� z trawami w �rodku, które ³atwo postawiæ na oknie lub stoliku.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak znale�æ na ³¹ce jak najwiêcej gatunków traw, by siê nie po³ama³y?
2. Jak efektownie przymocowaæ je do folii?
3. Dlaczego na ekranie wszystkie trawy s¹ czarne?
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467. Kolorowa strzelanina

Materia³y na osobê:
jednorazowa strzykawka - jak najwiêksza (bez ig³y)
s³oiki pó³litrowe
gêste farby (najlepiej emulsyjne lub akrylowe)
rozcieñczalnik do tych farb (do akrylowych i emulsyjnych - woda)
ubrania ochronne
folia malarska min. 5 x 5 m (jedna dla wszystkich)

Przebieg:
Ka¿da osoba otrzymuje jedn¹ strzykawkê jednorazow¹ bez ig³y.
W s³oikach przygotowujemy farby ró¿nej gêsto�ci: od bardzo gêstej do rzadziutkiej. Tê ró¿norodno�æ

mo¿emy otrzymaæ dziêki ró¿nej ilo�ci rozcieñczalnika, wlewanego do poszczególnych porcji farby.
Najlepiej jest u¿ywaæ farby emulsyjnej lub akrylowej, bo rozcieñczamy je wod¹. Staramy siê otrzymaæ
co najmniej 7 róznych gêsto�ci z jednej farby i u¿yæ 3 - 4 ró¿nych kolorów farb (albo ró¿nych rodzajów
farb).

Po takim przygotowaniu ka¿da osoba naci¹ga do strzykawki najbardziej gêstej farby. Wszyscy
staj¹ na krawêdzi roz³o¿onej folii malarskiej. Na sygna³ jednocze�nie �strzelaj¹� ze strzykawek farb¹
przed siebie. Porównujemy strza³y ró¿nych osób.

Powtarzamy �strzelanie� ró¿nymi gêsto�ciami tej samej farby, a potem ró¿nymi gêsto�ciami ró¿nych
rodzajów farb, porównuj¹c odleg³o�æ, sposób �wytrysku� farby ze strzykawki oraz rodzaje kleksów
z farby na folii. Próbujemy te¿ ro¿ne sposoby �wystrzeliwania� farby ze strzykawki, ró¿ne metody
trzymania, ró¿ne k¹ty strzelania, itp.

Po eksperymencie mo¿na foliê wysuszyæ i u¿ywaæ jako �abstrakcyjne dzie³o sztuki�. Najbardziej
efektownie wygl¹da zwiniêta w du¿y, bezkszta³tny �ga³gan� i pod�wietlona od �rodka mocnym �ród³em
bia³ego �wiat³a (np. reflektorem halogenowym).

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka jest najlepsza metoda strzelania farb¹?
2. Które farby strzelaj¹ najdalej?
3. Dlaczego w³a�nie te?
4. Jakie s¹ ró¿nice w wygl¹dzie kleksów po farbie?
5. Sk¹d siê te ró¿nice bior¹?



Klub M³odego Odkrywcy 500482

468. �lepiec

Materia³y na grupê:
4 kartki papieru A4 (sztywniejsze)
gruby pisak
papierowa ta�ma samoprzylepna
pomieszczenie z meblami
szalik lub inna szczelna przys³ona na oczy
stoper lub zegarek z sekundnikiem

Przebieg:
Na 4 kartkach kre�limy grubym pisakiem cztery litery: N, S. E. W  - oznaczaj¹ce cztery strony

�wiata. Karki przyklejamy ta�m¹ papierow¹ po�rodku czterech �cian pomieszczenia. Dwie osoby
wychodz¹ za drzwi i jedna z nich zas³ania szczelnie oczy szalikiem drugiej.

W tym czasie pozosta³e osoby przestawiaj¹ meble w pomiesczeniu (krzes³a, ³awki, stoliki, etc.)
w taki sposób, by powsta³ labirynt z jednym mo¿liwym przej�ciem. Na koñcu tak powsta³ego meblowego
labiryntu ustawiamy krzes³o.

Wpuszczamy parê zza drzwi. Zadaniem osoby �widz¹cej� jest takie s³owne pokierowanie ��lepca�,
by dotar³ przez ca³y labirynt do mety-krzes³a i usiad³ na nim. W tym celu mo¿e u¿ywaæ jedynie nazw
stron �wiata, czyli s³ów: pó³noc, po³udnie, wschód, zachód, pó³nocny-wschód, po³udniowy-wschód,
pó³nocny-zachód i po³udniowy-zachód oraz mo¿e podawaæ liczb¹ ilo�ci kroków. Nie mo¿e dotykaæ
partnera, nie mo¿e mówiæ s³ów: lewo, prawo, itp.

Prowadz¹cy ustawia ��lepca� na starcie ustawionego twarz¹ ku pó³nocy i na s³owo start �widz¹cy�
prowadzi s³owami partnera do celu. Kibice nie mog¹ podpowiadaæ ani przeszkadzaæ. Jedna z osób
mierzy stoperem czas przej�cia. Potem kolejna para wychodzi za drzwi, a obecni przestawiaj¹ meble
w nowy uk³ad labiryntu.

Po przej�ciu wszystkich par porównujemy wyniki przej�æ.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak rozpoznaæ strony �wiata w ciemno�ci?
2. Jakie b³êdy najczê�ciej pope³niamy?
3. Dlaczego wiêkszo�æ osób ma tendencjê do odchylania (skrêcania) w lewo?
4. Dlaczego trudno i�æ w ciemno�ci po lini prostej?
5. Jak wybrn¹æ z sytuacji, gdy wszystko siê ��lepcowi� pokrêci?
6. Dlaczego ��lepcy� maj¹ ró¿ne czasy przej�cia labiryntu?
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469. Zapachy w ciemno�ci

Materia³y na grupê:
3 ró¿ne zapachy do ciast (np. migda³owy, waniliowy, rumowy)
3 ró¿ne od�wie¿acze zapachowe do samochodów (np. sosna, konwalia, lawenda)
3 pachn¹ce owoce (np. pomarañcza, cytryna, brzoskwinia)
3 pachn¹ce warzywa (np. ogórek, czosnek, cebula)
3 ciecze o wyra�nym zapachu (np. benzyna, spirytus, mleko)
15 jednakowych s³oików z nakrêtkami
opaski lub szaliki do zakrycia oczu
pisak do folii (szk³a)

Przebieg:
Dzielimy siê na dwie grupy (najlepiej równe). Jedna grupa wychodzi do innego pomieszczenia -

druga przygotowuje zapachowy tor, rozstawiaj¹c w ró¿nych miejscach s³oiki, zawieraj¹ce zapachy
do ciast, od�wie¿acze, rozdrobnione owoce lub warzywa, ciecze. S³oiki powinny byæ zamkniête zakrêtk¹
i podpisane (jaka zawarto�æ) w widocznym miejscu.

Gdy tor jest gotowy, wychodzimy po pierwszego zawodnika, któremu zawi¹zujemy szczelnie oczy.
Po wej�ciu jedna osoba prowadzi pod rêkê zawodnika od s³oika do s³oika w kolejno�ci przez siebie
wymy�lonej i przy ka¿dym s³oiku prosi o jego odkrêcenie, pow¹chanie, rozpoznanie zawarto�ci
i zakrêcenie s³oika. Notujemy czas przej�cia oraz trafno�æ rozpoznawania, a tak¿e kolejno�æ próbek
zapachowych w torze.

Po przej�ciu toru ods³aniamy zawodnikowi oczy i prosimy o odtworzenie trasy, któr¹ w ciemno�ci
przemierzy³. Zapisujemy, czy odtwarzana przez niego trasa jest zgodna (w ilu punktach) z rzeczywist¹.
Kolejno prosimy nastêpne osoby i powtarzamy przej�cie torem  w ró¿nych wariantach (kolejno�ciach)
zapachowych.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak rozpoznaæ zapachy w ciemno�ci?
2. Jakie b³êdy najczê�ciej pope³niamy?
3. Jak kolejno�ci próbek zapachowych wp³ywa na ich rozpoznawanie?
4. Które zapachy �najbardziej myl¹� w¹chajacych?
5. Które zapachy powoduj¹, ¿e nastêpnej próbki ju¿ nie mo¿na rozpoznaæ?
6. Co nale¿y zrobiæ, by zapachy nam siê nie miesza³y?
7. Czy jest dobry sposób na zapamiêtanie kolejno�ci zapachów w torze?
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470. Wa¿enie pañstw

Materia³y na grupê:
pud³a z grubej tektury (jednego typu opakowañ)
dok³adna waga (np. laboratoryjna)
no¿yczki, no¿yki introligatorskie
kserokopie A3 pañstw Europy w jednakowej skali - ka¿de pañstwo na osobnej kartce
kalka o³owkowa A3
o³owki, temperówki, linijki
roczniki statystyczne
kalkulatory

Przebieg:
Ka¿dy uczestnik wybiera dla siebie jedno europejskie panstwo z zestawu kserokopii, które s¹

do dyspozycji. Kserokopie powinny byæ w jednakowej skali. Na tekturze odbijamy za pomoc¹ kalki
i o³ówka przebieg granic pañstw. Nastêpnie dok³adnie wycinamy kontur pañstwa wzd³u¿ odbitych
granic. Wa¿na jest dok³adno�æ!

Osobno jedna osoba (np. ta, która skoñczy³a najszybciej poprzednie zadanie) oblicza, ile cm2

bêd¹ mia³y w skali, któr¹ siê pos³ugujemy, prostok¹ty o rzeczywistej powierzchni 1 tys. km2, 10 tys.
km2 oraz 100 tys. km2. Rysujemy na tekturze (tej samej co odbite przed chwil¹ pañstwa) takie prostok¹ty
i wycinamy je starannie.

Gdy wszyscy maj¹ wyciête ju¿ z tektury �swoje pañstwa� oraz wyciête s¹  prostok¹ty, wa¿ymy
ka¿dy prostok¹t osobno na dok³adnej wadze, zapisuj¹c na prostok¹cie o³ówkiem jego dok³adny ciê¿ar.
Potem ka¿da osoba osobi�cie wa¿y na wadze tekturê z wyciêtym konturem �swojego pañstwa�
i zapisuje na nim jego wagê.

Uwzglêdniaj¹c stosunek wagi do powierzchni �wzorcowych� prostok¹tów, ka¿dy oblicza
powierzchniê swojego pañstwa. Dane zapisujemy na zbiorczej tablicy. Wa¿ne jest, by ka¿dy sam
�wymy�li³� sposób wykorzystania wagi i powierzchni wzorcowych prostok¹tów do obliczenia powierzchni
�swojego pañstwa� na podstawie wagi tekturowego konturu.

Na zakoñczenie porównujemy nasze obliczenia z danymi z Rocznika Statystycznego.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaka proporcja oddaje wzajemn¹ relacjê ciê¿aru i powierzchni tekturowych pañstw?
2. Czy ró¿nice miêdzy danymi z rocznika statystycznego a naszymi obliczeniami s¹ du¿e?
3. Co powoduje te ró¿nice?
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471. Jak prêdko p³ynie rzeka?

Materia³y na grupê:
ta�ma miernicza min. 10 m
stoper
kartki, o³owki
kawa³ki suchego drewna

Przebieg:
Dzielimy siê na trzyosobowe grupy. Idziemy nad brzeg rzeki w takie miejsce, gdzie istnieje dostêp

do wody.  Ka¿da grupa otrzymuje za zadanie odmierzenie odcinka dok³adnie 100 m wzd³u¿ brzegu
rzeki. Gdy odcinki s¹ zaznaczone, grupy spotykaj¹ siê i obmy�laj¹ sposób zmierzenia prêdko�ci
przep³ywu wody w rzece. Ka¿da grupa publicznie omawia swój sposób. Nastêpuje �burza mózgów�
i wybrana zostaje jedna metoda pomiaru dla wszystkich grup.

Ka¿da grupa dostaje stoper, kartki, o³owki i kilka kawa³ków suchego drewna (np. pociêtej na 30-
centymetrowe odcinki suchej deski). Ka¿da grupa wykonuje swój pomiar trzy razy. Po zakoñczeniu
pomiarów wracamy do pomieszczenia i zestawiamy wszystkie wyniki na jednym kartonie lub tablicy.
U�redniamy wynik ka¿dej grupy, a nastêpnie u�redniamy wynik wszystkich grup razem. Porównujemy,
na którym odcinku (której grupy) rzeka p³ynê³a szybciej, a na którym wolniej.

Podpowied�: Rzucaj¹c deskê do rzeki, staramy siê trafiæ w nurt - nie obok.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak trafiæ kawa³kiem deski dok³adnie w nurt rzeki?
2. Jak dok³adnie zmierzyæ czas p³yniêcia deski na odcinku 100 m?
3. Jak u�redniaæ czasy?
4. Jak obliczyæ prêdko�æ p³yniêcia deski?
5. Sk¹d siê bior¹ ró¿nice w czasie p³yniêcia deski w jednej grupie?
6. Sk¹d siê bior¹ ró¿nice w czasie p³yniêcia deski miêdzy grupami?
7. Co to jest ��redni czas p³yniêcia�?



Klub M³odego Odkrywcy 500486

472. Kolorowe twarogi

Materia³y na grupê:
twaróg (ilo�æ zale¿y od liczby uczestników)
ró¿ne warzywa i owoce o wyra�nych kolorach i smakach
�mietana, cukier waniliowy
miski ró¿nej wielko�ci
jednorazowe talerzyki
bu³ka wroc³awska (lub kilka)
cukier, sól, pieprz, mas³o, sok z cytryny, ocet winny
³y¿ki, no¿e, widelce
mikser, tarka do warzyw

Przebieg:
Twaróg rozdrabniamy i homogenizujemy mikserem. Dzielimy go na tyle czê�ci, ile ró¿nych warzyw,

owoców i inych artyku³ów spo¿ywczych posiadamy.
Rozdrabniamy i miksujemy ka¿de warzywo, owoc i produkt, a powsta³e papki ³¹czymy z twarogiem

i �mietan¹, tworz¹c ró¿norodne serowe pasty (jednosmakowe). Doprawiamy je sol¹, pieprzem lub
cukrem, ewentualnie sokiem z cytryny lub octem winnym.

Dobrze rozdrabniaj¹ siê: szczypior, czosnek, ogórek kiszony (bez skórki), ogórek zielony (bez
skórki), dynia (bez skórki), pomidor (bez skórki), pieczarki (oczyszczone), ugotowany burak æwik³owy
(oczyszczony), marchew (starta na tarce surowa), ¿ó³ty ser (starty na drobno na tarce), pomarañcze,
gruszki, �liwki, brzoskwinie, czere�nie, truskawki, jagody, maliny, je¿yny, winogrona, wêdzona ryba
(przebrana), wêdzony boczek (sparzony), ugotowane na twardo jajko (starte na drobno na tarce).
Jako wzorzec smakowy stosujemy twaróg z cukrem waniliowym.

Nastêpnie przygotowujemy kanapki z powsta³ymi pastami serowymi.
Mo¿na og³osiæ konkurs na rozpoznawanie past w�ród osób, które ich nie robi³y.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak skutecznie rozdrobniæ poszczególne produkty?
2. Co robiæ z nadmiarem wody (soku), powstaj¹cej przy rozdrabnianiu?
3. Jak utrzymaæ intensywny i ³adny kolor past?
4. Jak otrzymaæ optymalny smak past?
5. Co to jest twaróg?
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473. Popl¹tanka

Materia³y na grupê:
potrzebna jest pusta du¿a, sala z czyst¹ pod³og¹

Przebieg:
Wszyscy obecni ustawiaj¹ siê w du¿y kr¹g. Klêkaj¹ na pod³odze i opieraj¹ d³oñmi o pod³ogê.

Odleg³o�ci miêdzy osobami powiny byæ ma³e. Nastêpnie przeplataj¹ rêce w taki sposób, by d³oñ
osoby z lewej strony zawsze by³a przepleciona z moj¹ lew¹ rêk¹ oraz d³oñ osoby z prawej strony
tak¿e zawsze by³a przepleciona z moj¹ praw¹ rêk¹. Tym sposobem powstaje wielka przeplatanka
r¹k, p³asko opartych o pod³ogê.

Rozpoczynamy (od prowadz¹cego) uderzanie d³oñmi w podlogê - w kolejno�ci, w jakiej s¹ one
ustawione w prawo. Gdy uderzenia kolejno przejd¹ ca³a rundê, zmieniamy kierunek i kolejno uderzamy
w lewo.

Po takim wstêpie mo¿emy rozpocz¹æ grê. Jedna osoba uderza jeden raz d³oni¹ w pod³ogê, nastêpna
d³oñ po lewej uderza tak¿e raz i tak dalej. Po jakim� czasie kto� szybko uderza dwa razy, co oznacza
zmianê kierunku �wêdrowania� uderzeñ d³oni¹ o pod³ogê. Pomy³ki �karane� s¹ �eliminacj¹� rêki
z krêgu. Warto ustaliæ, ¿e zmiana kierunku mo¿e nast¹piæ nie wczesniej, ni¿ po przej�ciu np. 20 r¹k.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego myl¹ siê nam d³onie?
2. O czym to �wiadczy?
3. Dlaczego tak trudno uderzaæ d³oñmi o pod³ogê?
4. Jak naj³atwiej zmyliæ inne osoby w grze?
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474. Odgadnij regu³ê

Materia³y na grupê:
du¿a sala
krzes³a (taka sama ilo�æ, jak liczba uczestników)

Przebieg:
Jedna osoba wychodzi za drzwi w takie miejsce, by nie s³yszeæ dyskusji pozosta³ych osób. Wszyscy

siadaj¹ w krêgu na krzes³ach, pozostawiaj¹c jedno puste dla osoby, która wysz³a. Ustalamy prost¹
regu³ê, wed³ug której bêdziemy odpowiadaæ na pytania, zadawane przez osobê zza drzwi, gdy wróci.

Przyk³adowo: ustalamy, ¿e co druga osoba bêdzie mówi³a prawdê, a co druga bêdzie k³ama³a.
Albo - ustalamy, ¿e bêdziemy zawsze odpowiadaæ na pytanie tak, jakby to dotyczy³o królowej Anglii.
Albo bêdziemy odpowiadaæ tak, jakby�my opisywali jaki� krymina³. ITP.

Prosimy o wej�cie osoby zza drzwi i informujemy j¹, ¿e ustalili�my pewn¹ regu³ê, któr¹ ma ona
odgadn¹æ po jednej turze pytañ, zadawanych kolejno w krêgu wszystkim obecnym. Im wcze�niej
odgadnie, tym wy¿sze miejsce zajmie na podium.

Kolejne osoby wychodz¹, a pozostali wymy�laj¹ kolejne regu³y - coraz bardziej skomplikowane -
wszak siedz¹cy  w krêgu coraz lepiej siê w grze wprawiaj¹.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak wymy�liæ dobr¹ regu³ê?
2. Jak odgadn¹æ  regu³ê?
3. Jak czytelnie o takiej regule porozmawiaæ z zebranymi?
4. Jak zadawaæ pytania, by odgadn¹æ regu³ê?
5. Jak nie popa�æ w rutynê?
6. Jak taka giamnastyka mózgu wp³ywa na nas rozwój?
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475. Poznaj Francjê (lub inne pañstwo)

Materia³y na grupê:
kilka arkuszy brystolu
dostêp do internetu
dostêp do komputera z dobr¹ drukark¹ kolorow¹, tusze do tej drukarki
ta�my klej¹ce, klej w sztyfcie
no¿yczki, linijki, o³ówki, pisaki,  papier kolorowy
dok³adna mapa Francji

Przebieg:
Z kilku arkuszy brystolu (np. z 10) sklejamy ta�m¹ klej¹c¹ wielki arkusz. Z pomoc¹ dok³adnej

mapy Francji kre�limy o³owkami jak najdok³adniejszy szkic Francji z rzekami i wa¿niejszymi miastami.
Powinien byæ jak najwiêkszy, ale winien zachowaæ proporcjê w kszta³cie i wygl¹dzie. Gdy jeste�my
pewni szkicu, poprawiamy go pisakami, wycinamy z papieru kolorowego napis FRANCJA i naklejamy
go poza konturem pañstwa. Wiêksze rzeki, jeziora i miasta te¿ zaznaczamy, ale nie podpisujemy ich.
Gotow¹ planszê wieszamy na �cianie w takim miejscu, by przez kilka tygodni nam nie przeszkadza³a
w innych czynno�ciach oraz by jej nikt nie zniszczy³.

Nastêpnie z pomoc¹ internetu docieramy do informacji o jak najwiêkszej ilo�ci miejsc we Francji,
staraj¹c siê pos³ugiwaæ takim jêzykiem, który najlepiej znamy. Poszukujemy zdjêæ miejsc i budowli
charakterystycznych dla konkretnych miast lub punktów tego pañstwa. Gdy z wielu fotografii
zdecydujemy siê na obiekt lub budynek najbardziej charakterystyczny - drukujemy go w kolorze
w formacie pocztówki. Wycinamy zbêdne czê�ci wydruku i naklejamy na naszej planszy dok³adnie
w miejscu, gdzie siê on znajduje w rzeczywisto�ci.

Oczywi�cie naj³atwiej bêdzie
dotrzeæ do miast najwiêkszych i
miejsc najbardziej turystycznie
znanych. Stopniowo staramy siê
jednak docieraæ do coraz mniej-
szych miejscowo�ci i coraz rzadziej
przez turystów odwie-dzanych
miejsc (kontrolujemy je na posia-
danej mapie Francji). Nasza
plansza bêdzie gotowa wtedy, gdy
w obrêbie granic pañstwa nie bêdzie
nawet ma³ego kawa³ka nie zakle-
jonego wydrukiem z interenetu.
Przypominam, ¿e wydruki maj¹ byæ
wielko�ci kartki pocztowej,
niezale¿nie od tego, z jakiej
pochodz¹ miejscowo�ci.

Mo¿na na koniec wykonaæ
precyzjn¹ fotografiê naszej planszy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak powieliæ na brystolach dok³adnie kszta³t Francji?
2. Jak dotrzeæ do informacji w internecie?
3. Jak najtrafniej wybraæ obiekt najbardziej charakterystyczny dla danego miejsca?
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476. Zakrêcony

Materia³y na grupê:
kilka woreczków z grochem
wiadro plastikowe ok. 10 litrów
szalik lub opaska na oczy
du¿a sala lub p³aski teren na podwórku
ceg³a, karton, pisaki

Przebieg:
Ustawiamy siê w du¿ym krêgu. W �rodku staj¹ koleno pojedyñcze osoby. Krêc¹ siê szybko sze�æ

razy wokó³ w³asnej osi z szeroko otwartymi oczami. Podczas ostatniego obrotu prowadza¹cy g³o�no
mówi imiê osoby z krêgu, do której po skoñczeniu obrotów ma podej�æ osoba ze �rodka. Ka¿dy
próbuje swoich si³.

Nastêpna czê�æ eksperymentu przebiega podobnie, ale osoba w �rodku wykonuje obroty
z zawiazanymi (lub zamkniêtymi) oczami i próbuje podej�æ do kolegi ju¿ z otwartymi.

W kolejnej czê�ci eksperymentu osoba krêc¹ca siê w �rodku proszona jest po wykonaniu sze�ciu
obrotów o staniêcie na jednej nodze na cegle p³asko le¿¹cej ma ziemi.

W kolejnej czê�ci po sze�ciu obrotach nale¿y trafiæ kilkoma woreczkami z grochem do wiadra
ustawionego kilka du¿ych kroków od rzucaj¹cego.

W ostatniej czê�ci po wykonanych obrotach nale¿y za pomoc¹ pisaka narysowaæ na kartonie jak
naj³adnieszy kwadrat.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego tak trudno trafiæ do osoby wywo³anej z imienia?
2. Kiedy trudniej - kiedy ³atwiej?
3. Komu trudniej - komu ³atwiej?
4. Dlaczego tak trudno ustaæ na jednej nodze na cegle?
5. Dlaczego tak trudno trafiæ woreczkiem z grochem do wiadra?
6. Dlaczego tak trudno narysowaæ proporcjonalny kwadrat?
7. Dlaczego wiele czynno�ci naszego organizmu po obrotach jest zaburzonych?
8. Jak d³ugo trwa takie zaburzenie?
9. Dlaczego mija?
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477. Podgrzewany piasek

Materia³y na grupê:
trzy garnki min. 5-litrów ka¿dy
po 10 kg piasku ró¿nego koloru (np. bia³y - ¿ó³ty - szary) - suchego
10 kg grysu wapiennego - suchego
10 kg ¿wiru rzecznego - suchego
10 otoczaków rzecznych, nie mnieszych ni¿ 5 x 5 x 5 cm ka¿dy - suchych
dostêp do kuchenki elektrycznej (taka jest lepsza)
³y¿ki, szpachelki, ³opatki ogrodnicze

Przebieg:
Garnki ustawiamy przed sob¹. W ka¿dym bêdziemy robiæ warstwy z ró¿nego materia³u.
Garnek 1.
Kolejno od dna ku górze usypujemy na przemian po 1/3 wysoko�ci garnka ró¿ne rodzaje piasku,

zaczynaj¹c od najja�niejszego na dnie, przez �rednio ciemny do najciemniejszego na górze.
Ka¿da warstwa musi byæ wyg³adzona od góry (np. ³y¿k¹) przed nasypaniem kolejnej.

Garnek 2.
Kolejno od dna ku górze usypujemy na przemian po 1/3 wysoko�ci garnka ró¿ne rodzaje materia³ów:

¿wir rzeczny na dnie, na nim grys wapienny i jasny piasek na samej górze. Ka¿da warstwa musi byæ
wyg³adzona od góry (np. ³y¿k¹) przed nasypaniem kolejnej.

Garnek 3.
Kolejno od dna ku górze usypujemy na przemian po 1/4 wysoko�ci garnka ró¿ne rodzaje materia³ów:

otoczaki na dnie, na nich jasny piasek, na nim ¿wir rzeczny, na nim ciemny piasek (na samej górze).
Garnki ustawiamy na kuchence - najlepiej elektrycznej i w³¹czamy podrzewanie na najwiêksz¹

moc. Trzymamy na kuchence kilka godzin (minimum 3).
W tym czasie rysujemy na kartonie schematy nasypanych warstw w ka¿dym garnku.
Po tym czasie studzimy garnki i ich zawarto�æ. Systematycznie sprawdzamy, co siê sta³o

z warstwami, poprzez delikatne stopniowe zdejmowanie ³y¿k¹ i ³opatk¹ ogrodnicz¹ warstw od góry.
Notujemy obserwacje i porównujemy ze schematami warstw na kartonie.

Problem do rozwi¹zania:
1. Czy warstwy uleg³y przemieszczeniu?
2. Je¿eli tak, to czy mo¿na zauwa¿yæ jak¹� regu³ê przemieszczenia i jak siê to sta³o?
3. Je¿eli nie - to dlaczego?
4. Czy materia³ uleg³ jakim� innym zmianom?
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478. Nietypowa mapa Europy (albo innego kontynentu)

Materia³y na grupê:
16 arkuszy brystolu, ta�my klej¹ce, klej w sztyfcie
dostêp do internetu i komputera, aparat fotograficzny
no¿yczki, linijki, o³ówki, pisaki,  papier kolorowy
dok³adna mapa Europy oraz poszczególnych krajów
100 kopert na listy i 100 znaczków pocztowych za granicê

Przebieg:
Z 16 arkuszy brystolu sklejamy ta�m¹ klej¹c¹ wielki arkusz. Z pomoc¹ dok³adnej mapy Europy

kre�limy jak najdok³adniejszy szkic kontynentu z rzekami i 100 najwa¿niejszymi naszym zdaniem
miastami. Powinien byæ jak najwiêkszy, ale winien zachowaæ proporcjê w kszta³cie i wygl¹dzie. Miasta
powinny znajdowac siê we wszystkich krajach naszego kontynentu. Gdy jeste�my pewni szkicu,
poprawiamy go pisakami, wycinamy z papieru kolorowego napis EUROPA i naklejamy go poza
konturem. Wiêksze rzeki, jeziora i miasta te¿ zaznaczamy i podpisujemy. Gotow¹ planszê wieszamy
na �cianie w takim miejscu, by przez kilka tygodni nam nie przeszkadza³a w innych czynno�ciach
oraz by jej nikt nie zniszczy³.

Nastêpnie z pomoc¹ internetu poszukujemy �bli�niaczych� szkó³ w zaznaczonych na planszy 100
miastach. Adresujemy koperty do tych miast. Pamiêtajmy, ¿e warto�æ znaczków pocztowych do ró¿nych
pañstw Europy nie jest jednakowa. Przed budynkiem szko³y wykonujemy zdjêcie naszej grupy.
Powielamy zdjêcie 101 razy w formacie 10x15 cm. Jedno zdjêcie naklejamy na planszy, oznaczaj¹c
po³o¿enie naszej miejscowo�ci, pozosta³e zdjêcia wk³adamy do zaadresowanych kopert.

Nastêpnie przygotowujemy (na komputerze) list w kilku jêzykach do szkó³ w ró¿nych pañstwach
Europy, wyja�niaj¹cy, ¿e chcemy dotrzec do 100 miast naszego kontynentu i prosimy o przes³anmie
zwrotn¹ poczt¹ zdjêcia uczniów tej placówki, stoj¹cych przed budynkiem szko³y. Nie zapomnijmy
o zwrotach grzeczno�ciowych oraz o kilku informacjach o nas samych i naszej szkole. Warto list
napisaæ w trzech jêzykach: po polsku, po angielsku i po niemiecku. Je¿eli potrafimy dotrzeæ do t³umacza
na jêzyk pañstwa, do
którego wysy³amy list
(w³oski - do W³och,
hiszpañski - do
Hiszpanii, grecki - do
Grecji, rosyjski - do Rosji,
wêgierski - na Wêgry,
itp.) to oczywi�cie
umieszczamy tak¿e
t³umaczenie w tym
jêzyku. Ka¿dy przecie¿
lub czytaæ listy w swoim
jêzyku, nawet, je¿eli co�
jest w nich pokrêcone.

Kolejne docieraj¹ce
do nas zdjêcia naklejamy
w stosownych miejscach
na planszy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Czy wszyscy ode�l¹ zdjêcia? Ile szkó³ nie? Co trzeba zrobiæ, aby odes³ali wszyscy?
2. Dlaczego ten eksperyment nosi nazwê �Nietypowa mapa Europy�?
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479. Uderzenie d�wiêkiem

Materia³y na grupê:
garnki ró¿nych rozmiarów
woreczki do �mieci (najlepiej 30 litrowe)
no¿yczki
gumki recepturki (du¿e)
okr¹g³e plastikowe lub papierowe pojemniki po lodach ró¿nych rozmiarów
suchy ry¿ (prosto z torebki)
du¿a drewniana ³y¿ka

Przebieg:
Ka¿da osoba bierze jeden pojemnik po lodach. Z woreczków foliowych wycinamy ko³o o rozmiarach

kilka centymetrów wiêkszych od otwartej czê�ci pojemnika na lody. Zak³adamy foliê z pomoc¹ gumek
recepturek na pusty pojemnik, napinamy j¹ jak najmocniej (jak na bêben). Na tak powsta³a �b³onê�
wysypujemy kilkana�cie ziarenek ry¿u.

Ka¿da osoba bierze garnek za ucho oraz du¿¹ drewnian¹ ³y¿kê. Zbli¿a garnek na dwa centymetry
do swojego �bêbenka z ry¿em� i mocno uderza kilka razy w dno garnka. Obserwuje, co siê dzieje.
Potem bierze garnki innych rozmiarów i ponownie powtarza eksperyment. Kolejno wszyscy powtarzaj¹
eksperyment, obserwuj¹c zachowanie swoich pojemników z ry¿em na b³onie.

Próubujemy te¿ uderzaæ w dno garnka, gdy jest on nieco dalej od bêbenka z ry¿em (np. 10 cm,
20 cm, 0,5 metra, itd.) i obserwujemy, co siê dzieje.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê dzieje w chwili uderzenia ³y¿k¹ o dno garnka?
2. Jak wyja�niæ to zjawisko?
3. Dlaczego garnki ró¿nych rozmiarów daj¹ ró¿ne efekty w tym eksperymencie?
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480. Muzyka �zabija�?

Materia³y:
wzmacniacz du¿ej mocy (jak na du¿¹ imprezê)
dwie lub cztery kolumy g³o�nikowe
po dwie ³awki lub sto³y do ka¿dej kolumny
okablowanie do tego sprzêtu
rolka folii aluminiowej, no¿yczki
kilka kostek do gry
kilka kulek kauczukowych
kilka kulek metalowych (np. z ³o¿yska)
kilka kulek szklanych
zamro¿ony filet piersi z kurczaka
ró¿ne rodzaje muzyki (koniecznie: Bacha, Pendereckiego, Beattlesów, metal, smyczkowa)
odtwarzacz  do posiadanej muzyki

Przebieg:
Dzielimy siê na tyle grup, ile mamy kolumn g³o�nikowych do wzmacniacza. Kolumny ustawiamy

poziomo na ³awkach w taki sposób, by opiera³y siê jedynie po kilka centymetrów.
Pod³¹czamy kolmny do wspólnego wzmacniacza oraz do odtwarzacza muzyki. Jako pierwsz¹

puszczamy p³ytê z muzyk¹ J. S. Bacha. Na siatce (p³ótnie) kolumny k³adziemy niewielkie (2x2 cm)
kawa³ki folii aluminiowj. �ciszamy i pog³a�niamy muzykê, zmieniamy rodzaje muzyki, obserwujemy,
co siê dzieje z kawa³kami folii.

Kolejno powtarzamy eksperyment z ró¿nymi materia³ami, po³o¿onymi na kolumnach: kulkami
szklanymi, ¿elaznymi, kauczukowymi. Oczywi�cie za ka¿dym razem zmieniamy g³o�no�æ i rodzaj
muzyki i prowadzimy dok³adne obserwacje i zapiski.

Na koniec du¿y kawa³ek folii aluminiowej k³adziemy na kolumnie, a na nim kawa³ek zamro¿onej
piersi z kurczaka (np. kostka 2 x 2 x 2 cm). Puszczamy d³ugi na 15 min. utwór muzyki K. Pendereckiego.
Obserwujemy i notujemy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê dzia³o z kawa³kami folii, kulkami, kawa³kiem miêsa?
2. Dlaczego w³asnie to? Jak wyja�niæ zachodz¹ce zjawiska?
3. Co ten eksperyment mówi o naszym w³asnym organi�mie?
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481. Jajko ze skorupk¹ w butelce

Materia³y:
surowe jajka
butelka od frugo, �mietany lub mleka
ocet
s³oiki
woda
soda oczyszczona

Przebieg:
Surowe jajko ostro¿nie wk³adamy do s³oika z octem. Ca³e jajko musi byæ zanurzone w  roztworze.

Czekamy a¿ skorupka zmiêknie.
Nadal surowe, ale ju¿ miêkkie jajko delikatnie i niezwykle ostro¿nie wciskamy  do pustej butelki

np. po frugo (najtrudniejszy moment) tak, aby siê nie rozlecia³o.
W osobnym s³oiku rozpuszczamy w wodzie sodê oczyszczon¹ i dolewamy taki roztwór do butelki

z jajkiem bez twardej skurupki.Czekamy a¿ jajko stwardnieje. Wylewamy roztwór i mamy znowu ca³e
surowe jajko, tyle tylko, ¿e nie potrafimy go wyci¹gn¹æ z butelki bez rozbijania twardej skorupki.

Uda nam siê tylko raz.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego jajko utraci³o tward¹ skorupkê w roztworze octu?
2. Dlaczego jajko nadal siê trzyma³o w ca³o�ci, mimo braku skorupki?
3. Dlaczego jajko ponownie �odzyska³o� tward¹ skorupkê, w roztworze sody?
4. Gdzie mo¿emy wykorzystaæ zdobyte tu do�wiadczenie?
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482. Gaszenie �wieczki

Materia³y:
�wieczka dla ka¿dego
plastelina
zapa³ki
strzykawki jednorazowe bez igie³
pompki do roweru (rêczne)
pompki do samochodu (no¿ne)

Przebieg:
Ka¿dy mocuje za pomoc¹ plasteliny swoj¹ �wieczkê w dosyæ du¿ej odleg³o�ci od �wieczek

pozosta³ych osób. Próubujemy zgasiæ �wieczkê za pomoc¹ strzykawki z jak najwiêkszej odleg³o�ci.
Podczas prób �opracowujemy� najskuteczniejszy sposób.

Organizujemy zawody: kto z wiêkszej odleg³o�ci zgasi �wieczkê.
Nastêpnie ponawiamy eksperyment i zawody, gasz¹c �wieczkê pompk¹ do roweru oraz w dalszej

kolejno�ci pompk¹ do samochodów. Mo¿emy tez wymy�liæ inne sposoby gaszenia �wieczki
(np. wachlarzem, kla�niêciem, itp.)

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego i kiedy �wieczka ga�nie?
2. Jak znale�æ sposób na zgaszenie �wiecy z najwiêkszej odleg³o�ci?
3. Od czego zale¿y takie gaszenie?
4. Jakim sposobem mo¿na �wiecê zgasiæ z najwiêkszej odleg³o�ci?



Klub M³odego Odkrywcy 500 497

483. Stopieñ �kobieco�ci� i �mêsko�ci�

Materia³y:
pude³ka zapa³ek dla ka¿dego
buty z obcasami (w³asne)
krzes³a

Przebieg:
Do�wiadczenie polega na badaniu stopnia mêsko�ci lub kobieco�ci za pomoc¹ poleceñ, które

inaczej wykonuje kobieta, a inaczej mê¿czyzna. Strajemy w krêgu i jednocze�nie wykonujemy polecenia
osoby prowadz¹cej. Nie komentujemy zachowañ, lecz zapamiêtujemy, kto jak siê zachowywa³.

k - kobieta m - mê¿czyzna

1) podnie�æ pude³ko z ziemi k - kuca podnosz¹c m - schyla siê

2) zapaliæ zapa³kê k - zapala do siebie m - zapala od siebie

3) zobaczyæ obcas w bucie k - na zewn¹trz m - do wewn¹trz

4) ogl¹danie  paznokci k - palce proste m - zgiête

5) patrzenie w niebo k - usta zamkniête m - usta otwarte

Po zakoñczeniu po¿¹dana jest wspólna dyskusja i odkrycie typowych zachowañ.

Problem do rozwi¹zania:
1. Sk¹d siê bior¹ ró¿nice w zachowaniu ch³opców i dziewcz¹t?
2. Czy zaproponowane polecenia (æwiczenia) zosta³y dobrze dobrane?
3. Czy rzeczywi�cie s¹ to trwa³e ró¿nice?
4. Jakie inne æwiczenia dobrze uwidaczniaj¹ ró¿nice w zachowaniu siê p³ci?
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484. Prawdziwa kobieta...

Materia³y:
pude³ka zapa³ek dla ka¿dego
du¿y kawa³ek wyk³adziny pod³ogowej lub dywan

Przebieg:
Wyk³adzinê lub dywan rozwijamy na pod³odze. Jedna osoba (najlepiej ch³opak) klêka, sk³ada rêce

od palców d³oni po ³okcie, przystawia ³okcie na pod³odze do kolan i wyprostowuje przedramiê a¿ po
koniuszki palców serdecznych na ziemi. Za palcami pionowo ustawiamy zamkniête pude³ko
z zapa³kami.  Osoba klêcz¹ca zabiera rêce i zaplata je na plecach (podczas eksperymentu nie wolno
siê rêkami podpieraæ ani �³apaæ� równowagi machaj¹c rêkami).

Zadaniem klêcz¹cej osoby jest podniesienie pude³aka zapa³ek ustami z pod³ogi. Je¿eli wykona
to bez podpórek i przewracania siê, z pozycji �wisz¹cej� - jest O.K.

Kolejne osoby powtarzaj¹ do�wiadczenie wielokrotnie - oczywi�cie ka¿da osoba na swoim pude³ku
zapa³ek.

Gdy dojdziemy do pewnej wprawy, mo¿emy zorganizowaæ zawody w podnoszeniu pude³ka zapa³ek
na czas. Oczywi�cie osobno dla dziewcz¹t i ch³opców.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego tak trudno podnie�æ pude³ko zapa³ek z ziemi?
2. Dlaczego wiêkszo�ci dziewcz¹t ten eksperyment wychodzi lepiej ni¿ ch³opcom?
3. Jakie cechy pomagaj¹ dziewczêtom sprawniej podnie�æ pude³ko?
4. Co przeszkadza ch³opcom w poprawnym podniesieniu pude³ka?
5. Co mo¿na powiedzieæ o dziewczetach, którym siê podnie�æ pude³ka nie uda³o?
6. Co mo¿na powiedzieæ o ch³opakach, którzy pude³ko zdo³ali podnie�æ?
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485. Ale fale...

Materia³y na grupê:
du¿e naczynie z wod¹ (np. du¿a miska)
suszarka do w³osów
odkurzacz
folia (je¿eli eksperyment przeprowadzamy w pomieszczeniu)

Przebieg:
Na roz³o¿onej folii ustawiamy du¿e naczynie z wod¹.
Ka¿da osoba po kolei próbuje jak najmocniej dmuchaæ na wodê i wzburzyæ na niej fale.
Staramy siê dmuchaæ pod ró¿nym k¹tem i sprawdziæ, kiedy fale s¹ najwiêksze.
Nastêpnie powatrzany swoje obserwacje dmuchaj¹c na wodê suszark¹ i w dalszej kolejno�ci

odkurzaczem z rur¹ zamontowan¹ odwrotnie (tak, aby powietrze z niej dmucha³o).
Staramy siê te¿ znale�æ w grupie sposób na zneutralizowanie fal.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak powstaj¹ fale na wodzie?
2. Od czego zale¿y ich wielko�æ?
3. Jak zneutralizowaæ fale na wodzie?
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486. Ha³as

Materia³y na grupê:
notatnik
przybory do pisania
ta�ma miernicza
korytarz szkolny

Przebieg:
W pomieszczeniu uderzamy palcem jednej rêki w d³oñ drugiej rêki. Mierzymy, jak daleko mo¿na

odej�æ od siebie, zanim ten d�wiêk przestanie siê s³yszeæ. Notujemy.
Nastêpnie wykonujemy to æwiczenie klaszcz¹c w d³onie.
Kolejno wykonujemy ten pomiar trzy razy w jednym miejscu:
� na ruchliwej ulicy (du¿o samochodów)
� na ulicy o du¿ym ruchu pieszym (ma³o albo wcale samochodów)
� w parku lub lesie
� na rozleg³ej ³¹ce
� w innych miejscach przez siebie wybranych, ale ró¿ni¹cych siê od tych powy¿ej.
Eksperyment warto powtórzyæ w ró¿nych godzinach (np. wcze�nie rano, w nocy, w dzieñ

i wieczorem) oraz w ró¿nych warunkach pogodowych (np. podczas mg³y, w deszczu, podczas
s³onecznej pogody, podczas �nie¿ycy, itp.).

Problem do rozwi¹zania:
1. Sk¹d siê bior¹ ró¿nice w pomiarach odleg³o�ci?
2. Jaki wp³yw ma odleg³o�æ na pomiar?
3. Jaki wp³yw ma miejsce pomiaru na jego wynik?
4. Jaki wp³yw ma godzina pomiaru na jego wynik?
5. Jaki wp³yw ma pogoda podczas pomiaru na jego wynik?
6. Jaki wp³yw ma ha³as na nasz s³uch?
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487. Pr¹dy morskie

Materia³y na grupê:
dwa du¿e prze�roczyste s³oje - najlepiej 6-litrowe
dwie zakrêcane, szklane i jednakowe buteleczki po lekach
kolorowy tusz lub atrament
zakraplacz
czajnik elektryczny
kostki lodu

Przebieg:
Do obu du¿ych s³oików nalewamy wodê o temperaturze pokojowej.
Do jednej buteleczki po lekarstwach wkraplamy zakraplaczem kilka kropel kolorowego tuszu

lub atramentu. Dolewamy do pe³na zimnej wody, zakrêcamy i umieszczamy w pojemniku z lodem,
obk³adamy buteleczkê lodem - powinna tak le¿eæ min. 20 minut.

Do drugiej buteleczki po lekarstwach tak¿e wkrapiamy kilka kropel kolorowego  tuszu lub atramentu
i wlewamy z czajnika elektrycznego gor¹c¹ wodê. Ostro¿nie (parzy!) zakrêcamy buteleczkê
i umieszczamy j¹ na dnie s³oja wype³nionego wod¹ o temperaturze pokojowej. Stawiamy buteleczkê
z gor¹cym barwnikiem na dnie s³oja z wod¹ i odkrêcamy nakrêtkê. Prowadzimy obserwacje przez
kilkana�cie minut.

W drugim du¿ym s³oju umieszczamy na dnie zakrêcon¹ buteleczkê z barwnikiem, ktora przez
20 minut le¿a³a w lodzie. Odkrêcamy nakrêtkê i obserwujemy przez kilkana�cie minut. Nastêpnie
obracamy buteleczkê do góry dnem i nadal prowadzimy obserwacje.

Uwaga! Rêce wk³adamy do s³ojów z wod¹ bardzo powoli, aby jak najmniej wzburzyæ zawart¹
w nich wodê i barwniki.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jaki ruch wykonuj¹ barwniki po umieszczeniu ich na dnie s³ojów?
2. Dlaczego w³a�nie taki?
3. Jaki to ma dla nas skutek praktyczny?
4. Gdzie w przyrodzie to zjawisko ma kluczowe znaczenie?
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488. Pneumatyczna kusza

Materia³y na osobê:
plastikowa butelka z nakrêtk¹ (ok. 1 litra) z miêkkiego plastiku (np. po p³ynach do mycia)
dwie plastikowe rurki o róznych �rednicach (jedna powinna wchodziæ w drug¹)
kolba do klejenia termicznego (jedna na kilka osób)
kleje w sztyfcie do tej kolby
plastelina
kolorowe tekturki
wiertarka z wiert³ami nieco wiêkszymi ni¿ cieñsza rurka (jedna na kilka osób)

Przebieg:
Pust¹ i czyst¹ butelkê zakrêcamy. W nakrêtce centralnie wiercimy otwór o �rednicy nieco wiêkszej

ni¿ cieñsza rurka. Ucinamy cieñsz¹ rurkê na d³ugo�æ ok. 30 cm i wciskamy nieco (ok. 1 cm)
w nakrêtkê butelki. Z pomoc¹ kolby i kleju termicznego trwale przymocowujemy rurkê do nakrêtki.
Rurka musi byæ szczelna.

Sprawdzamy, czy druga rurka swobodnie nasuwa siê na pierwsz¹ i ucinamy j¹ na d³ugo�æ ok. 35 cm.
Do grubszej rurki za pomoc¹ kolby i kleju termicznego przyklejamy kolorowe �sterówki� oraz z plasteliny
wykonujemy �szpic�. W ten sposób otrzymali�my strza³ê.

Nak³adaj¹c �strza³ê� na cieñsz¹ rurkê i gwa³townie �ciskaj¹c butelkê, próbujemy wystrzeliæ j¹ jak
najdalej. Wykonujemy kilka prób. Potem dorabiamy kolejne �strza³y�, dokonuj¹c w nich ró¿nych
przeróbek i usprawnieñ, np. zwiêkszaj¹c obci¹¿enie �szpica�, wyd³u¿aj¹c lub skracaj¹c �sterówki�,
etc.

Na zakoñczenie organizujemy zawody w strzelaniu na odleg³o�æ oraz do celu z pneumatycznej
kuszy.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego strza³a leci?
2. Jak wygl¹da tor lotu strza³y?
3. Od czego zale¿y ten tor?
4. Jak strzelaæ najdalej, a jak najcelniej?
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489. Wiatraczek

Materia³y na osobê:
plastelina
drewniana wyka³aczka
linijka, o³owek, no¿yczki
kartka A4 papieru kserograficznego
plastikowa s³omka do napojów
we³niany szalik lub sweter

Przebieg:
Na stoliku przyklejamy pionowo za pomoc¹ plasteliny

drewnian¹ wyka³aczkê.
Z kartki papieru wycinamy kwadrat o boku 10 cm.
Papierowy kwadrat sk³adamy na cztery czê�ci i zaciskamy

brzegi kartki.
Rozk³adamy kwadrat i zaznaczamy o³ówkiem jego �rodek.

Sk³adamy kwadrat ponownie.
Odmierzamy linijk¹ wzd³u¿ dwóch brzegów po 2 cm od �rodka

kwadratu.
£¹czymy tak powsta³e punkty z wierzcho³kiem kwadratu

przeciwleg³ym do �rodka.
Odcinamy wzd³u¿ lini zbêdne czê�ci kwadratu. Po roz³o¿eniu powstanie krzy¿yk.
Rozchylamy brzegi krzy¿yka o 45 stopni i nak³adamy �rodek krzy¿yka na wyka³aczkê.
Plastikow¹ rurkê pocieramy o we³niany szalik lub sweter.
Zbli¿amy rurkê do ramion krzy¿yka na wyka³aczce.
Nie dotykaj¹c papieru delikatnie obracamy s³omk¹ wokó³ wyka³aczki.
Próbujemy wykonaæ inne krzy¿yki o innych rozmiarach i szeroko�ciach ramion.
Nak³adaj¹c kolejno na wyka³aczkê  krzy¿yki ró¿nych kszta³tów i rozmiarów, staramy siê znale�æ

taki �model�, który bêdzie siê krêci³ na osi z wyka³aczki najszybciej i najefektowniej.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego krzy¿yk obraca siê na osi wyka³aczki?
2. Czy mo¿emy zmieniæ z pomoc¹ rurki kierunek obrotu krzy¿yka?
3. Jak zmienia siê nasz wp³yw na krzy¿yk w zale¿no�ci od jego wielko�ci i grubo�ci?
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490. Elektroskop

Materia³y na osobê:
szklany s³oik litrowy
kawa³ek grubej tektury
kawa³ek ¿elaznego drutu  grubo�ci np. 0,5 mm
no¿yczki
cyrkiel  i o³ówek
spo¿ywcza folia aluminowa
szklany prêt lub cienka rurka
plastikowy prêt lub rurka od napojów
we³niany szalik lub sweter

Przebieg:
Z grubej tektury wycinamy ko³o o �rednicy nieco wiêkszej ni¿ otwór posiadanego przez nas s³oika

- u¿yj cyrkla, o³ówka i no¿yczek. W �rodku tekturowego ko³a umie�æ drut ¿elazny wygiêty w kszta³cie
litery L. D³u¿sze ramiê ma przebijaæ tekturê w taki sposób, by krótsze ramiê poziomo zwisa³o ok 6-8
cm pod tekturk¹. Zak³adamy tekturkê z ¿elaznym drutem na s³oik i przymierzamy, czy nie zahacza
o jego dno i pozioma czê�æ druta powinna siê znajdowaæ min. 5 cm nad dnem s³oika.

Z folii aluminiowej wycinamy prostok¹t  o wymiarach 5 cm x 2 cm. Zginamy prostok¹t w po³owie
i zawieszamy na krótszej czê�ci druta w kszta³cie litery L. Nak³adamy tekturê z drutem i na³o¿on¹
foli¹ na s³oik.

Plastikow¹ rurkê do napojów potrzyj kilkana�cie razy o we³niany szalik lub sweter i dotknij koñcem
do ¿elaznego druta wystaj¹cego z tektury. Obserwuj, co siê dzieje z foli¹ aluminiow¹.

Nastêpnie potrzyj kilkana�cie  razy szklan¹ rurkê lub prêt we³nianym szalikiem lub swetrem
i dotknij do ¿elaznego druta wystaj¹cego z tekturki. Co teraz siê dzieje?

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego aluminiowe czê�ci folii odchylaj¹ siê od siebie i przybli¿aj¹?
2. Kiedy siê oddalaj¹, a kiedy przybli¿aj¹?
3. O czym to �wiadczy?
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491. Ciastomania

Materia³y na grupê:
2,5 kg m¹ki
20 jaj
2 litry mleka
kostka dro¿d¿y
proszek do pieczenia
soda do pieczenia
0,5 litra kwa�nego mleka
5 misek (du¿ych)
mikser
trzepaczka do ubijania piany
kilka g³êbokich talerzy
5 ró¿nych zapachów do ciast
dostêp do piekarnika
1 kg cukru
ksi¹¿ka kucharska z przepisami na ciasta ró¿nego typu

Przebieg:
W ksi¹¿ce kucharskiej wyszukujemy przepisy na ciasta ró¿nego typu, to znaczy takie, w których

spulchniaczami s¹ ró¿nego rodzaju substancje:
� dro¿d¿owe (na dro¿d¿ach)
� babka (na kwa�nym mleku)
� kruche (na proszku do pieczenia)
� amoniaczki (na sodzie do ciast)
� biszkoptowe (na bitej pianie)
Wykonujemy kolejno te ciasta - ka¿de z 0,5 kg m¹ki. Zachowanie kolejno�ci powy¿ej, daje czas

na odpowiednie wyro�niecie pierwszym rodzajom ciast. Wykonujemy same ciasta - bez nadzienia,
kremów, przek³adania, serów, owoców, etc.

Pieczemy ciasta w piekarniku. Czekamy a¿ wystygn¹ i próbujemy kawa³eczek ka¿dego, porównuj¹c
ich smaki, wygl¹d, kolor, zapach, sprê¿ysto�æ, pulchno�æ, itp.

Problem do rozwi¹zania:
1. W jaki sposób ciasta spulchniaj¹ siê?
2. Jak dzia³a ka¿dy z rodzajów spulchniacza z naszego smacznego eksperymentu?
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492. Piorun z... piekarnika

Materia³y na grupê:
p³aska blaszana foremka na ciasto
przyssawka do ubikacji (nowa, nie u¿ywana)
plastikowy obrus lub folia
moneta aluminiowa
bardzo ciemne pomieszczenie
lampka podrêczna

Przebieg:
Wchodzimy do bardzo ciemnego pomieszczenia. W porêcznym miejscu stawiamy lampkê

i j¹ zapalamy. Musi staæ tak blisko nas, aby w ka¿dej chwili szybko mo¿na j¹ by³o zapalaæ i gasiæ.
Na stole lub krze�le k³adziemy p³asko roz�cielony obrus plastikowy lub foliê plastikow¹.

Na nim stawiamy foremke do ciast. Po�rodku foremki przymocowujemy przyssawkê do ubikacji
(oczywi�cie now¹ i dotychczas nie u¿ywan¹). W pomieszczeniu jest ciemno, zapalona jest jedynie
ma³a lampka podrêczna.

Podnosimy foremkê za trzonek przyssawki i delikatnie pocieramy dnem ruchem kolistym o foliê
plastikow¹. Musimy wykonaæ minimum 40 kolistych ruchów. Gasimy �wiat³o. Jest zupe³nie ciemno.
Jedna osoba przysuwa trzyman¹ w palcach monetê aluminiow¹ (np. 1 z³) do brzegu foremki
i obserwujemy, co siê dzieje.

Ka¿dy powtarza do�wiadczenie osobi�cie, pocieraj¹c foremkê o foliê oraz osobi�cie zbli¿aj¹c
monetê do foremki.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego miêdzy foremk¹ a monet¹ przeskakuje  iskra?
2. Co czujemy w palcach w momencie przeskakiwania iskry?
3. Kiedy efekt jest bardziej widoczny?
4. Czy towarzysz¹ do�wiadczeniu jakie� efekty d�wiêkowe?
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493. Tejemnicze gazy

Materia³y na grupê:
jedna stara p³aska bateria 4,5 voltowa
jedna nowiutka bateria 4,5 woltowa
2 izolowane przewody - ka¿dy po 70 cm d³ugo�ci
c¹¿ki do ciêcia przewodów
no¿yk monterski
ta�ma izolacyjna samowulkanizuj¹ca siê (najlepiej w dwóch kolorach)
klamerki do bielizny
butelka po du¿ej wodzie mineralnej (najlepiej 5 litrowa)
ocet, woda
dwie prze�roczyste i niezbyt du¿e buteleczki (np. po lekarstwach) - w¹skie!
zapa³ki, d³ugie wyka³aczki

Przebieg:
Przewody za pomoc¹ no¿yka odizolowujemy na koñcówkach z obu stron po ok. 6 cm.
No¿ykiem i obc¹¿kami rozbieramy star¹ bateriê 4,5 woltow¹ i staramy siê z niej delikatnie wydostaæ

prêty grafitowe. Po wydostaniu oczyszczamy je starannie.
Wokó³ prêtów grafitowych okrêcamy kilka razy odizolowany koniec druta - po jednym drucie

na prêt. Potem dok³adnie zawijamy drut ta�m¹ izolacyjn¹ w taki spoób, by powy¿ej izolacji wystawa³a
tylko czê�æ grafitu, lecz nie miedziany drut.

Drugie koñcówki druta przymocowujemy (okrêcamy) wokó³ biegunów nowej baterii 4,5 woltowej -
ka¿dy drut na osobnym biegunie.

Du¿¹ butelkê po wodzie mineralnej obcinamy w taki sposób, by uzuskaæ g³eêbokie naczynie
w kszta³cie walca. Wlewamy do niego wodê. Wk³adamy buteleczki dnem do góry w taki sposób, by
ca³e by³y wype³nione wod¹. Do buteleczek wk³adamy po jednym prêcie grafitowym - powinny byæ tak
umieszczone w s³oju, by sta³y pionowo. Wystaj¹ce kabelki mo¿emy przymocowac klamerkami
do brzegów butelki. Do wody wlewamy pó³ szklanki octu i delikatnie ca³o�æ mieszamy. Obserwujemy
przez kilkana�cie minut, czy z obu koñców grafitowych wydobywaj¹ siê b¹belki jakiego� gazu.
Zostawiamy na kilka godzin.

Gdy buteleczki bêd¹
ju¿ w ca³o�ci wype³nione
gazem (wypar³ on wodê),
delikatnie je wyjmujemy
z wody, dok³adnie
zatykaj¹c palcem jej wylot
i  zapa-miêtuj¹c, przy
którym biegunie baterii
sta³a. Inna osoba zapala
d³ug¹ wyka-³aczkê.
Kolejno odtykamy palec
z buteleczki i zbli-¿amy
³uczywo do jej wylotu.
Obserwujemy, zachowu-
j¹c ciszê.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co siê sta³o w naczyniu?
2. Jakie gazy powsta³y przy obu biegunach baterii (przy prêtach grafitowych)?
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494. S³uchawki - pods³uchiwacza

Materia³y na osobê:
2 �redniej wielko�ci lejki plastikowe
2 m wê¿a gumowego
ta�ma izolacyjna samowulkanizuj¹ca siê
nakrêcane mechanicznie zegarki
przeno�ne radia

Przebieg:
Na obu koñcach wê¿a gumowego przymocowujemy po jednym lejku, �dziubkiem� do wê¿a.

W ten sposób otrzymujemy �przyrz¹d do pods³uchiwania�.
Kolejno przyk³adamy przyrz¹d do chodz¹cych zegarkow ró¿nej wielko�ci, potem do przeno�nego

radia, ustawionego bardzo, bardzo cicho, potem do pleców kolegi lub kole¿anki, chc¹c us³yszeæ bicie
serca, oddech p³uc, burczenie w ¿o³¹dku, etc.

Na koniec przystawiamy nasz przyrz¹d do �cian, drzwi, okien, staraj¹c siê us³yszeæ, co mówi¹
koledzy w s¹siednim pomieszczeniu.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego s³yszymy przez nasz przyrz¹d g³o�niej?
2. Kiedy s³yszymy najlepiej?
3. Przez jakiego rodzaju materia³y s³ychaæ gorzej, a przez jakiego lepiej?
4. Dlaczego?
5. Jak udoskonaliæ nasze urz¹dzenie, by jeszcze mocniej �pog³a�nia³o�?
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495. Poduszkowiec

Materia³y na osobê:
sztywny karton
du¿y balon (im wiêkszy tym lepszy)
klej polimerowy lub kolba do klejenia termicznego
du¿y spo¿ywczy lejek
cyrkiel z o³ówkiem
no¿yczki
kolorowe farby i pêdzel
mocna gumka recepturka
plastelina
du¿y gwó�d�

Przebieg:
Z kartonu wycinamy ko³o. Jego �rednica powinna byæ o 1/4 wiêksza ni¿ �rednica balonu

po nadmuchaniu. Oczywiste wiêc jest, ¿e im wiêkszy balon mamy, tym te¿ wiêksze ko³o wycinamy.
W kole zaznaczamy dok³adnie �rodek i wykonujemy w nim otwór  (np. du¿ym gwo�dziem). Dok³adnie
nad tym otworem przyklejamy bardzo szczelnie lejek szersz¹ stron¹ do ko³a, wê¿sz¹ w górê. G³ówna
czê�æ naszego poduszkowca jest gotowa.

Balon nadmuchujemy jak najmocniej, nak³adamy na w¹sk¹ czê�æ lejka i zawi¹zujemy jak najmocniej
gumk¹ recepturk¹. Podczas tych czynno�ci dobrze jest zatykaæ jednym palcem od spodu otwór
w kó³ku.

Puszczamy palec i balon. Je¿eli siê przewraca - obci¹¿amy symetrycznie tekturkê kawa³kami
plasteliny (najlepiej na obrze¿ach ko³a). Mierzymy czas lotu, odleg³o�æ, etc.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego poduszkowiec lata?
2. Jak sterowaæ takim poduszkowcem?
3. Jak uzyskaæ najlepsze parametry lotu - du¿¹ d³ugo�æ, prosty tor, dalekie odleg³o�ci?
4. Jak zapobiegaæ wirowaniu obiektu?
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496. Kronika mojego domu

Materia³y na grupê:
gruby segregator formatu A4
kilkadziesi¹t kart A4 w brystolu
pisaki, kleje, kredki, etc.
dziurkacz, zszywacz. etc.

Przebieg:
Ludzie opisuj¹ ró¿ne rzeczy - my spróbujemy zebraæ wszelkie informacje o dziejach naszego

domu (lub domu naszych dziadków). W tym celu dowiadujemy siê: z czego by³ zbudowany, kiedy i kto
wykona³ jego projekt, kto go budowa³, jakie by³y jego losy (np. po¿ary, powodzie, etc.), jakie pe³ni³
funkcje, kiedy i jakie przeprowadzano w nim remonty i modernizacje, od kiedy jest zainstalowany
w nim pr¹d elekryczny, gaz, woda, kanalizacja, jaki jest wielki, ile ma pomieszczeñ, jak wysoki
i wszelkie inne informacje techniczne.

Dowiadujemy siê te¿, kto mieszka³ kolejno w tym budynku, czy jedna rodzina - czy kilka. Jakie by³y
losy ludzi w  nim mieszkaj¹cych, jakiej byli narodowo�ci, kim z zawodu, jakie wa¿ne uroczysto�ci
(�luby, chrzty, etc.) organizowano w tym budynku, czy jakie� nieszczê�cia siê w nim zdarzy³y, czy
przebywali w nim jacy� s³awni ludzie, itp. itd.

Zbieramy te¿ zdjêcia, plany, wycinki z gazet, wywiady z dziadkami i innymi cz³onkami rodzin, listy,
kartki pocztowe, dokumenty rodzinne (lub ich kserokopie), itp.

Zebrany materia³ systematyzujemy i opatrujemy komentarzem. Mo¿e to byæ komentar
z chronologiczny - a mo¿e dzia³owy. Tym sposobem z zebranych informacji, dokumentów, zdjêæ, itd,
tworzymy strona po stronie �kronikê domu�.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak dotrzeæ do tak urozmaiconych informacji?
2. Jak opracowaæ zebrany materia³?
3. Jak uzupe³niaæ �luki czasowe� i �merytoryczne braki�?
4. W jaki sposób wykonaæ ca³e zadanie sprawnie i w miarê szybko?
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497. Sk¹d pochodzi moja rodzina

Materia³y na grupê:
du¿a kserokopia mapy Polski (np. A1)
du¿a kserokopia mapy Europy (np. A1)
pisaki minimum w czterech wyra�nych kolorach
notatnik

Przebieg:
Przed wspólnym spotkaniem dowiadujemy siê od cz³onków swojej rodziny, w jakich miejscowo�ciach

siê urodzili. Zale¿y nam na informacjach o miejscu urodzenia:
� naszych prababæ i pradziadków (bêdzie to osiem osób)
� naszych babæ i dziadków (bêd¹ to cztery osoby)
� naszych rodziców
� nas i naszego rodzeñstwa.
Zapisuj¹c miejsca urodzenia przy imionach i nazwiskach swoich bliskich, gdy stwierdzimy,

¿e urodzili siê w ma³ej miejscowo�ci, staramy siê te¿ zanotowaæ, obok jakiego wiêkszego miasta
siê ona znajduje.

Na wspólnym spotkaniu na jednej du¿ej mapie zaznaczamy kropkami:
� koloru czerwonego - miejsca urodzenia nasze i naszego rodzeñstwa,
� koloru niebieskiego - miejsca urodzenia naszych rodziców
� koloru zielonego - miejsca urodzenia naszych babæ i dziadków
� koloru ¿ó³tego - miejsca urodzenia naszych prababæ i pradziadków.
Ka¿da kropka przypisana do jednej osoby powinna byæ dobrze widoczna - je¿eli w jednej

miejscowo�ci urodzi³o siê kilka osób, to stawiamy kropki obok siebie.
Analizujemy mapê i staramy siê znale�æ jakie� regu³y - a mo¿e otoczyæ liniami  miejsca, w których

urodzi³o siê najwiêcej osób.

Problem do rozwi¹zania:
1. Co to jest Nasza Ma³a Ojczyzna?
2. Dlaczego urodzili�my siê w tak ró¿nych miejscach?
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498. Czy plastelina mo¿e p³ywaæ?

Materia³y na osobê:
ca³a paczka plasteliny (6 lasek)
du¿a miska
letnia woda

Przebieg:
Nape³niamy miskê wod¹.
Plastelinê wyrabiamy dobrze w rêkach i robimy z niej du¿¹ kulkê.
K³adziemy kulkê na wodzie  i ....
Staramy siê znale�æ sposób na takie po³o¿enie plasteliny na wodzie, by p³ywa³a.
A mo¿e uda siê, by p³ywa³a kulka z plasteliny?

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego kulka z plasteliny tonie?
2. Co zrobiæ, by nie tonê³a?
3. Jak zachowuj¹ siê inne substancje w wodzie?
4. Kiedy substancja tonie, a kiedy p³ywa po wodzie?
5. Jak zmieniæ taki stan rzeczy?
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499. Fizyk - hazardzista

Materia³y na osobê:
p³yta stolarska lub gruba pil�niowa o wymiarach 0,5 x 1 m
3,1 m cienkiej deseczki o szeroko�ci 4 cm z miêkkiego drewna
3,5 m listwy o szeroko�ci 2 cm  z miêkkiego drewna (np. æwieræwa³ka)
kilkadziesi¹t stalowych lub mosiê¿nych wkrêtów do drewna (5,5 cm oraz 3,5 cm)
wkrêtarka z przed³u¿aczem, pi³a do drewna
kulka z ³o¿yska o �rednicy min 1,5 cm
kolorowe pisaki lub markery

Przebieg:
P³ytê obijamy ze wszystkich stron deseczkami o szeroko�ci 4 cm w taki sposób, by wystawa³a

z jednej strony na oko³o 2,5 cm i tworzy³a �bandê� naszej gry.  Po�rodku wê¿szego boku zaznaczamy
punkt i wiercimy w deseczce otwór o �rednicy o 1 mm wiêkszej od posiadanej kulki - bêdzie to góra
planszy. Symetrycznie, w kszta³cie odwróconego trapezu przybijamy od górnej �bandy� listewki
szeroko�ci 2 cm i d³ugo�ci 20 cm ka¿da. Powinny byæ one rozstawione szerzej o góry (na ok. 10 cm)
i wêziej na dole (na oko³o 2 cm).

Od dolnego brzegu prostopadle do �bandy� przybijamy 6 listewek po 50 cm ka¿da, dziel¹c tym
sposobem  doln¹ czê�æ naszej gry na 7 jednakowych pól - pasów. Pas �rodkowy opisujemy cyfr¹ 1,
dwa pasy na lewo i prawo od niego cyfr¹ 3, kolejne dwa pasy cyfr¹ 5 i najbardziej zewnêtrzne pasy
cyfr¹ 3. Wskazuj¹ one liczbê punktów, które mo¿na uzyskaæ, gdy kulka do nich wpadnie.

Miêdzy listwami w górnej czê�ci planszy a listwami w dolnej czê�ci planszy wkrêcamy kilkadziesi¹t
wkrêtów do drewna, których zadaniem bêdzie �przeszkadzanie� kulce tocz¹cej siê z góry na dó³
planszy.

Zasady gry s¹ proste. Ustawiamy p³ytê pod k¹tem 30-40 stopni (góra wy¿ej). Przez otwór w górnej
�bandzie� wpuszczamy kulkê, która toczy siê i odbija od stoj¹cych na przeszkodzie wkrêtów i wpada
do jednej z przegródek na dole planszy. Zliczamy punkty. Wygrywa ten, kto uzyska najwiêksz¹ liczbê
punktów.

Problem do rozwi¹zania:
1. Jak rzucaæ kulkê, by uzyskaæ du¿o punktów?
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500. £o¿yskowiec

Materia³y na osobê:
4 du¿e jednakowe ³o¿yska (np. o �rednicy 8 - 10 cm)
2 rurki d³ugo�ci ok. 1 m i �rednicy takiej, by z oporem wesz³y w �rodek ³o¿yska
k¹towniki i p³askowniki ró¿nej wielko�ci
�ruby z nakrêtkami ró¿nej wielko�ci
2 metry linki stalowej (cienkiej a mocnej)
kilka mocnych desek, kawa³ki p³yty pil�niowej
ma³a kierownica (np. ze szrotu)
wiertarka z przed³u¿aczem
pi³a do metalu, pilniki, pi³a do drewna, kombinerki i inne narzêdzia
farby akrylowe w ró¿nych kolorach
pêdzle ró¿nej wielko�ci
kask motorowerowy, rêkawice skórzane, etc.

Przebieg:
Z wymienionych powy¿ej elementów robimy �samochód na ³o¿yskach� czyli ³o¿yskowiec, w którym

ko³a - to 4 ³o¿yska. Musimy tak konstruowaæ nasz pojazd, by by³ mocny, stabilny, ³atwo siê skrêca³o
przedni¹ osi¹ oraz by pomie�ci³ jedn¹ osobê. £o¿yskowiec powinien te¿  estetycznie lub ekscentrycznie
wygl¹daæ, dlatego warto go obudowaæ z boku, przodu i ty³u p³ytami pil�niowymi i nadaæ mu nietypowy
kszta³t. Oczywi�cie kolorami i ciekawymi rysunkami te¿ mo¿na urozmaiciæ nasz pojazd.

Gdy ka¿da grupa zbuduje swój ³o¿yskowiec, w ciep³y i suchy dzieñ idziemy w takie miejsce, gdzie
jest prosta, twarda, równa i sucha alejka lub droga pochylona co najmniej pod k¹tem 10% na d³ugo�ci
min. 100 m. Oczywi�cie nie mo¿e to byæ droga u¿ywana przez samochody. Organizujemy zawody
³o¿yskowców - pojedynczo na czas na pewnym odcinku.

Problem do rozwi¹zania:
1. Dlaczego na ³o¿yskach tak dobrze siê je�dzi?
2. Jakie problemy napotykamy przy budowaniu urz¹dzenia skrêcaj¹cego przedni¹ o�?
3. Jak zapewniæ stabilno�æ pojazdowi?
4. Jak sprawiæ, by uzyskiwa³ lepsze prêdko�ci od innych ³o¿yskowców?
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