
28.05.2020 CZWARTEK 

 

Temat: Razem się bawimy 

1.       Przywitajmy się wesoło: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

2. „Rodzinne eksperymentowanie z balonami w roli głównej” - zabawy 

badawcze 

Eksperyment I: balonowa rakieta 

Potrzebne materiały: sznurek, krzesełka, słomki, balony, taśma klejąca 

Sposób wykonania: sznurek rozwieszamy między krzesełkami, na wysokości ok. 

1,2 metra nad ziemią. Na sznurek nawlekamy słomkę. Za pomocą mocnej taśmy 

mocujemy do słomki napompowany balon. Puszczamy balon i obserwujemy, co 

się dzieje. Sprzężone w balonie powietrze zaczyna się wydobywać i powoduje 

jego ruch w przeciwną stronę – tak jak w odrzutowcach i rakietach gorące gazy 

wydobywające się z tyłu popychają je naprzód. 

Eksperyment II: dlaczego balon nie pęka? 

Potrzebne materiały: balony, długie wykałaczki, woda 

Sposób wykonania: balon po nadmuchaniu powinien być mniejszy niż długość 

patyczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


Dobrze jest go nadmuchać nie za mocno tylko do około jego 3/4 wielkości i 

zawiązać. Tak przygotowany balon nakłuwamy wykałaczką blisko węzełka. 

Następnie dalej przesuwamy patyczek w głąb balona i przebijamy go na wylot 

po przeciwnej stronie, na jego „szczycie”. Balon został przebity ale nie pękł.  

Wyjaśnienie: nadmuchany balon jest rozciągnięty i jego ścianki są mocno 

napięte. Na ściankach balonu występują duże naprężenia powstałe w wyniku 

ciśnienia jakie znajduje się w balonie. Jednak te naprężenia nie są 

równomiernie rozłożone na całej powierzchni balonu. Najmniejsze są przy 

węzełku i po drugiej stronie na „szczycie” balonu. W tych miejscach guma jest 

grubsza, mniej rozciągnięta, i tu siła spójności cząsteczek ścianek balonu jest 

największa. Przekłucie balonu w innym miejscu sprawiłoby, że balon 

natychmiast pęknie. Dzieje się tak ponieważ siły spójności są dużo mniejsze od 

naprężenia ścianek balonu i powstały otwór powoduje gwałtowne pęknięcie. 

Eksperyment III: magiczny balon 

Potrzebne materiały: kawałki papieru, wełniany sweter, balon 

Sposób wykonania: balon napełniamy powietrzem i pocieramy o sweter. 

Następnie przykładamy do kawałków papieru (blisko, nie dotykając ich). Papier 

przykleja się do naelektryzowanego balonu. Balon można również w ten sposób 

przykleić do ściany lub zbliżyć do włosów. 

      

 



3. Poćwiczymy troszkę rączkę: Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem 

 

4. Zadnie dla 4 latków 

Figury – wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją gry: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5

155c302ed_/index.html 

 

POZDRAWIAMY 😊♥ 
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