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Poniżej zostały opracowane pomysły/zadania, które mogą pomóc koordynatorom podczas 
realizacji poszczególnych modułów. Zamieszczone propozycje są jedynie inspiracji i mogą być 
dowolnie modyfikowane przez nauczycieli. 
  

MODUŁY 

MATERIAŁY 

KSIĘGA ZADAŃ  czyli BAZGROŁKA KSIĘGA MAŁEGO NAUKOWCA 

W księdze zawarte są wyzwania i zadania dla dzieci. Po wykonanym 

wyzwaniu dzieci w wyznaczonym miejscu zaznaczają wykonanie zadania 

np. poprzez zamalowanie pola, wklejenie naklejki itd.  

Dodatkowo zostały opracowane karty pracy, które stanowią uzupełnienie 

opracowanych wyzwań. 

Każde dziecko powinno mieć przygotowaną swoją własną księgę. 

 

 

PLANSZE  

Plansze przedstawiające bazgrołki są dostępne do darmowego pobrania na stronie bazgrolki.info. 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW 

Zawiera skrót informacji dotyczących projektu jak np. krótki opis, cele itd. 

 

 

PLAKAT INFORMACYJNY 

Opracowany plakat można przyczepić na gazetce przedszkolnej informującej, że dana grupa przystąpiła do projektu. 

 

 

DYPLOM 

Podczas ostatniego spotkania można wręczyć dzieciom dyplomy za aktywny udział podczas wykonywania 

bazgrołkowych wyzwań. 

 

 



 

  

MODUŁ 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWY KODEKS MAŁEGO NAUKOWCA 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. ZAPOZNANIE Z BAZROŁKAMI: Prezentacja postaci (ilustracje lub uszyte postacie) podanie imion 

bazgrołów, zwrócenie uwagi na ich kolory. Przedstawienie Baztechusia. 

3. USTALENIE ZASAD I REGUŁ: Wykorzystanie wiersza: 

Baztechusiowe reguły zasady! 
Edyta KoŹlik  

Magdalena TokarcZyk 
 

Bazgrołki wszystkie dzieci witają, 
na zabawę z doświadczeniami zapraszają. 

będą się tu działy ciekawe sprawy, 
bo wodę, ogień, powietrze i zimie będziemy poznawać podczas zabawy. 

Wszytkie bazgrołki Was zapraszają 
i dużo doświadczeń Wam przedstawiają. 

Zanim zabawę rozpoczniemy 
baztechusiowe zasady wspólnie wam przedstawimy. 

Co wolno robić, a czego nie! 
O tym z przygotowanych zasad dowiecie się! 

A gdy zasady wszystkie poznacie 
to pod nimi rączkę odbijecie! 

A gdzie te zasady? Pewnie spytacie! 
W Waszych księgach są oczywiście! 

 
 

4. BAZGROŁKOWA KSIĘGA MAŁEGO NAUKOWCA: Rozdanie dzieciom ich indywidualnych ksiąg. 

Oglądanie ich, omówienie zasad. Na znak przyjęcia reguł na przygotowanych planszach dzieci mogą odbijać  lub 

odrysowywać dłoń w wyznaczonym miejscu. 

6. MÓJ NAUKOWY BAZGROŁEK: Malowanie bazgrolka w wyznaczonym miejscu.  

MODUŁ: 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 



ZADANIA DODATKOWE: 

KSIĘGA ZADAŃ : Omówienie sposobu prowadzenia Księgi. W wyznaczonych miejscach na znak wykonania 

zadania dzieci mogą: naklejać naklejkę, zamalować pole, odbić pieczątkę itd. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: NARZĘDZIA BADAWCZE 

CELE:  

• przestrzeganie ustalonych zasad i umów, 

• rozwijanie umiejętności przyrodniczych poprzez poznawanie różnych narzędzi do eksperymentów i 

doświadczeń, 

• rozwijanie współdziałania podczas zajęć, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni  - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają 

się w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka 
jest przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N. 

2. BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI: Przywitanie się z bazgrołkiem (np. przybijanie „piątki” z maskotką 

bazgrołka. 

3. BAZGROŁKOWE PUDŁO NIESPODZIANEK: Przed zajęciem N. chowa do pudełka różne narzędzia 

badawcze np. lupa, miarki, menzurki, tarcze Newtona, filtry, mikroskop, lornetka, wiatromierz, termometr itd. 

Omówienie do czego wykorzystujemy dane przedmioty oraz nazywanie ich. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Karta pracy dołączona jest do księgi. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

MODUŁ 2 
POWIETRZE 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKI POZNAJĄ POWIETRZE 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i umów, 

• poznawanie podstawowych właściwości powietrza, 

• obserwowanie i opisywanie otoczenia, 

• poznawanie siły przyrody, które są niebezpiecznie i pomocne dla człowieka, 

• rozumienie  konieczności dbania o czyste powietrze, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Powitanie: 

„Wszyscy są witam Was  zaczynamy już czas, jestem ja jesteś ty raz dwa trzy”. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• rurki do picia,  

• balony,  

• strzykawki,  

• woreczki foliowe,  

• duże pudło,  

• płyta CD z piosenką „Wszyscy są” . 

Przebieg:  

Zaczarowane pudełko - Pani  wnosi pudełko, informując, że jest ona zaadresowana dla grupy. Dzieci wraz z Panią 
odczytują napis na paczce: „Bawcie się wesoło i szukajcie powietrza wkoło”. W paczce znajdują się różne 
przedmioty, które nauczycielka wyjmuje po kolei. 
 
Poznajemy właściwości powietrza - Ćwiczenia oddechowe z balonami. Dzieci dmuchają balony. Nauczycielka 
bawi się wraz z dziećmi i głośno zadaje sobie pytanie: Dlaczego ten balon rośnie”? Proponuje puszczanie nie 
zawiązanych balonów. Jeden balon zostaje nadmuchany do stanu pęknięcia. Nauczyciel pyta: „A gdzie jest teraz 
powietrze?” 
Czy powietrze można uwięzić? Nadmuchuje jeden balon i zawiązuje go. 
- Dzieci zanurzają końce rurek w wodzie i dmuchają w nie.  Nauczyciel pyta skąd się wzięły te bąbelki? 
- Dzieci wykonują wdechy i wydechy. Wypowiadają się na temat znaczenia powietrza dla ludzi. Można zatkać nos 
– czy długo uda nam się wytrzymać bez oddychania? 
- Czy powietrze można ścisnąć? Zabawa ze strzykawkami. Dzieci starają się podać przyczynę oporu tłoka w 
strzykawce? 
 
 Łapiemy powietrze. Zabawa ruchowa - dzieci poruszają się po sali łapią powietrze w woreczki (mogą je 
zawiązać, porównywać wielkość,). 
 

MODUŁ: 2 
POWIETRZE 



Zakończenie -   zebranie i utrwalenie wiadomości zdobytych przez dzieci podczas wykonywania doświadczeń. 
Dzieci są cicho jeśli to co usłyszą jest prawdą, klaszczą jeśli się nie zgadzają z tym co powiem są cichutko. 
Zabawa„Prawda– Fałsz”. 
 
Człowiek bez powietrza może żyć. (fałsz) 
Powietrze jest potrzebne tylko człowiekowi. (fałsz) 
Powietrza nie można zobaczyć. (prawda) 
Powietrze nas otacza, jest wszędzie. (prawda) 
Powietrze ma niebieski kolor. (fałsz) 
Ruch powietrza powoduje wiatr. (prawda) 
Powietrze ma zapach cytryny. (fałsz) 

 

Wnioski:  

Poprzez proponowane doświadczenia dzieci poznają właściwości powietrza czyli mogą powiedzieć, że jest 

bezwonny, bezbarwny, bez smaku i nie można go dotknąć jednak mogą stwierdzić, że jest wszędzie wokół nas. 

UWAGI:  

Wszystkie doświadczenia dziecko może wykonać samodzielnie pod okiem nauczyciela. Po wykonaniu zadania 

dzieci w swoich księgach zaznaczają, że wykonały zadanie. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: SŁOMKOWE ZABAWY Z BAZGOŁKIEM 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i umów, 

• rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy i eksperymenty, 

• próby wskazania, że powietrze jest wszędzie, 

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowych, 
 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Wprowadzenie zagadką: 

Choć go nie widać, 
Znać, że siłę ma, 

Łamie w gniewie drzewa chmury wichrem gna - wiatr 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• kubek,  

• słomka,  

• woda,  



Przebieg:  

Ustawiamy na stoliku przezroczystą szklankę napełniona wodą i dmuchamy na jej powierzchnię – na tafli wody 

ukazują się małe fale. Następnie bierzemy słomkę i zanurzamy ją w wodzie i wydychamy powietrze - woda 

bulgocze. Omówienie wspólnie z dziećmi zaobserwowanych wniosków. 

 

Wnioski:   

Wydychane przez nas powietrze ukazuje się w postaci bąbelków i wypływa na powierzchnię. Powietrza normalnie 

nie widać, bo jest bezbarwne , dopiero w momencie pojawiania się bąbelków możemy je zauważyć. 

 

UWAGI:  

Doświadczenie dziecko może wykonać samodzielnie. Dzieci w swoich księgach zaznaczają wykonane zadanie. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: BAZGRANINKA I JEJ BALONOWA RAKIETA 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad, 

• rozwijanie zainteresowań siłą powietrza, 

• kształtowanie umiejętności uważnego spostrzegania, 

• rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• długi kawałek nitki, 

• balon,  

• taśma klejąca,  

• słomka, 

• dodatkowo naklejka rakiety, 
 

Przebieg:  

- Nitkę przeciągnij przez słomkę. Końce nitek przywiąż do 2 krzeseł rozstawionych pod ścianą. Krzesła muszą 

być ustawione w linii prostej. 



- Nadmuchaj balon i ściśnij mocno ręką jego otwór wylotowy. Za pomocą taśmy, przyklej balon do słomki, tak jak 

na poniższej ilustracji, cały czas zatykając otwór. 

- Trzymając wylot przesuń balon na początek nitki. Odblokuj otwór wylotowy i obserwuj co się stanie. Balon leci 

wzdłuż nitki. 

„Balonik” - zabawa ruchowa. Dzieci stoją w kole, wypuszczają powietrze z balonu wchodząc do środka koła, na 

znak „Baloniku mój malutki....” dzieci dmuchają balon. 

 

Wnioski:  

Powietrze, które ulatnia się z balonu, pcha balon na drugi koniec nitki. Tak samo dzieje się w samolotach 

odrzutowych, silnik samolotu wyrzuca do tyłu spaliny, a samolot leci w górę. 

UWAGI:  

Doświadczenie przeprowadza nauczyciel, dziecko jest obserwatorem, dodatkowo dzieci mogą samodzielnie 

przygotować balonowe rakiety. Dzieci w swoich księgach zaznaczają wykonane zadanie. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE IV: BAZGROTEK ŁAPIE POWIETRZE WIATROMIERZEM 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad, 

• poznawanie sposobów wprowadzania w ruch lekkich przedmiotów, 

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, 

• rozwijanie zainteresowań przyrodą, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Bazgrołkowe przywitanie: 

„Dzień dobry, dzień dobry wszyscy się witamy, dzień dobry dzień dobry, dobry bazgrołkowy mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry słonko jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry bazgrołki witają wszystkie dzieci”. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• wentylator,  

• liście,  

• kawałki papieru,  

• wełna,  

• słoma,  

• piórko,  



• wata,  

• kij,  

• papierowa serwetka,  

• folia aluminiowa,  

• arkusz cienkiego papieru,  

• gruba tektura,  

• dziurkacz,  

• bibuła,  

Przebieg:  

Wykonanie wiatromierza, obserwacja ruchu powietrza: arkusza papieru, serwetki, tektury oraz folii odcinamy pasek. 

Na jednym końcu każdego materiału robimy dziurkę. Przywiązujemy paski do kija – najlżejszy na czubku, 

najcięższy u dołu. Wychodzimy z wiatromierzem do ogrodu  lub włączamy wentylator. Obserwujemy jego działanie 

(niektóre materiały poruszają się na wietrze, inne nie). 

„Kolorowa bibuła” - zabawa ruchowa. Dzieci otrzymują paski bibuły do dowolnej muzyki tańczą po sali wymachując 

w dowolny sposób otrzymaną bibułą. 

 

Wnioski:  

Powietrze zajmuje każdą wolną przestrzeń i „rusza się”. Jest lekkie i niewidoczne, a jednak można znaleźć sposób 

na to, żeby je „zobaczyć” i „poczuć”. Dowodem na istnienie powietrza jest jego ruch. W wyniku ruchu powietrza 

powstaje wiatr. 

UWAGI:  

Doświadczenie wykonuje nauczyciel, dziecko jest obserwatorem. Dzieci w swoich księgach zaznaczają 

wykonane zadanie. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



  

MODUŁ 3 
WODA 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKI POZNAJĄ WŁAŚCIWOŚCI WODY 

CELE:  

• przestrzeganie ustalonych norm i zasad podczas zajęć, 

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – woda, 

• poznawanie roli wody w przyrodzie, 

• poznawanie właściwości wody poprzez smak, węch , dotyk 

• rozwijanie współdziałania w grupie, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Bazgrołkowe powitanie: 

Wszyscy są, bazgrołki witają was, 

Już czarować z nami zacząć czas. 

Wodę pod lupę bierzemy 

i troszczyć się o nią zaczniemy. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• szklanka, 

• puzzle z cyframi, 

• lupa, 

• lód, 

Przebieg:  

Poznanie właściwości wody (szklanka napełniona woda z kranu, lupa):  

- Co jest w szklance? 

- Jaka jest woda? 

- Czy woda ma kolor? 

- Czy woda ma smak? 

- Jaką wodę można pić? 

Rozsypanka sylabowa - układanie hasła: 

- dzieci po kolei nazywają cyfry od 1 do 6 i odkrywają kolejne puzzle, 

- odczytanie hasła: Woda to wielki dar, 

- dla kogo woda jest darem? 

To też woda: 

- Prezentacja lodu, zwrócenie uwagi, że to też woda. Ogrzewanie lodu w celu rozpuszczenia – powstanie woda. 

 

MODUŁ: 3 
WODA 



Wnioski:  

Dzieci podczas zajęć poznają  właściwości wody poprzez dotyk, smak, węch, wzrok. Poznają rolę wody w 

przyrodzie. 

UWAGI:  

Podczas zajęć dzieci mogą doświadczenie wykonywać samodzielnie, układankę sylabową dzieci mogą układać w 

grupach lub każde dziecko może mieć przygotowany swój komplet. Dzieci w księgach zaznaczają wykonanie 

zadania. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: BAZGROLINKA I JEJ ATRAMENTOWE ZABAWY 

CELE:  

• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• obserwuje doświadczenie i próbuje wyciągnąć wnioski, 

• zachowuje ostrożność, 

• stara się połączyć przyczynę ze skutkiem, 
 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Bazgrołkowe przywitanie: 

Dzień dobry wszyscy mówimy, bo dobrze się wtedy czujemy. 

Przywitać się to ważna sprawa, klaszczemy, tupiemy i się kręcimy… 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• przeźroczyste 2 kubki, 

• atrament,  

• ocet,  

• zimna i gorąca woda,  

• czajnik 

 

Przebieg:  

Do szklanki z zimną wodą dodaj kilka kropel niebieskiego atramentu z naboju do pióra. Atrament ma większą 
gęstość niż woda, więc powoli opada na dno i zabarwia wodę tworząc piękne kształty, które z czasem robią się 
coraz mniej wyraźne, ponieważ atrament rozpuszcza się w wodzie. Gdy dokładnie wymieszamy wodę z 
atramentem, ciecz zmieni kolor na ciemnoniebieski. 

Do drugiej szklanki nalej tyle samo wrzątku. Dodaj kilka kropel atramentu. Widać, że atrament szybko rozprasza 

się w wodzie, a po chwili całkowicie znika – ciecz nadal jest bezbarwna. Dodaj jeszcze kilka kropel – czyżby 

atrament się popsuł? Nie, ciecz nadal jest bezbarwna. 



Czas na małe czary-mary. Do bezbarwnego, gorącego roztworu dodaj około 50 ml octu. Od razu ciecz 

„odzyskuje” kolor ciemnego granatu (kolor jest bardziej intensywny, bo dodaliśmy więcej kropelek atramentu). 

Wnioski:  

Atrament  składa się z kilku składników. Jednym z nich jest barwnik, który odpowiada za kolor atramentu. Po 

dodaniu atramentu do zimnej wody, miesza się on z nią z powodu zjawiska dyfuzji, czyli rozproszenia cząsteczek 

składników atramentu w wodzie. W gorącej wodzie dyfuzja zachodzi znacznie szybciej, ponieważ cząsteczki mają 

więcej energii i przestrzenie między nimi są większe. Barwnik w atramencie w gorącej wodzie traci swój kolor. 

Odzyskuje go, gdy roztwór ochłodzimy. Odzyskanie koloru można przyspieszyć dodając słabego kwasu, którym 

jest dolany przez nas ocet. 

UWAGI:  

Dziecko podczas wykonywania doświadczenia jest obserwatorem, nauczyciel może poprosić dziecko np. o 

dodania atramentu do ciepłej lub zimnej wody. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: KOLOROWA TĘCZA BAZGROŁKÓW 

CELE:  

• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• poznawanie właściwości i stanów skupienia, wody, poprzez obserwacje, proste doświadczenia i 

wyciąganie wniosków, 

• poznawanie, przypomnienie podstawowych barw, 

• czerpanie radości z przeprowadzonego eksperymentu, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• biały talerz, 

• cukierki Skittels,  

• woda,  

• kolorowanka tęczy (dołączona do księgi), 

Przebieg:  

Na obrzeżu talerza układamy cukierki Skittles jeden obok drugiego. Następnie ostrożnie nalewamy wodę, tak aby 

każdy cukierek był w niej zamoczony. Po pewnym czasie spod cukierków zacznie wypływać zabarwiona woda, a 

kolory połączą się w tęczę na środku talerza.  



Wnioski:  

Barwnik z cukierków rozpuszcza się w wodzie tworząc kolorową „tęczę”. 

 

UWAGI:  

Dzieci mogą samodzielnie wykonać doświadczenie na małych talerzach lub przy pomocy nauczyciela, Do 

wypełnienia konturów tęczy można wykorzystać różne materiały plastyczne. Zaznaczenie wykonanego zadania. W 

indywidualnych księgach dzieci kolorują kolorowankę tęczy. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE IV: BAZGROLINEK I BUTELKOWA CHMURKA 

CELE:  

• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• nabieranie wiary we własne siły, 

• rozwijanie zainteresowań  zachodzącymi procesami przyrodniczymi, 

• współdziałanie w grupie, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Bazgrołkowe powitanie: 

Na powitanie niech każdy wstanie , 
niech każdy wstanie raz, dwa , trzy, 
A po ukłonie zaklaszcze w dłonie , 
zaklaszcze w dłonie raz, dwa, trzy. 

 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• słoik,  

• talerzyk, 

• zimna woda, 

Przebieg:  

Nauczyciel napełnia jeden słoik gorąca wodą i przykrywa go talerzykiem. Woda paruje i uczniowie obserwują „ 

kłębiące się chmury”. Następnie na talerzyk nalewa zimną wodę. Przyśpiesza w ten sposób skraplanie się pary 

wodnej i uczniowie obserwują „deszcz”. Nauczyciel wyjaśnia, że parująca woda tworzy chmury, a zimne powietrze 

powoduje skraplanie się pary wodnej, czyli wywołuje deszcz.   

 



Wnioski:  

Jak widać z przeprowadzonego  doświadczenia, woda nagrzana słońcem paruje i unosi się do góry. Wysoko w 

powietrzu para wodna ochładza się i powstają chmury. Chmury składają się z wielu kropelek wody. Woda z chmur 

spada na ziemię w postaci deszczu. 

 

UWAGI:  

Doświadczenie wykonuje nauczyciel dziecko jest obserwatorem. W księdze dzieci zaznaczają wykonane 

zadanie. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



  

MODUŁ 4 
OGIEŃ 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: CO NAM DAJE OGIEŃ? 

CELE:  

• zapoznanie z właściwościami ognia, poprzez proste doświadczenia i wyciąganie wniosków, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• świeczkę, 

• słoik, 

• talerz, 

• zapałki, 

Przebieg:  

Pośrodku talerza stawiamy świecę, którą zapalamy. Wspólnie obserwujemy płomień świecy - określanie jego 

koloru. Przed rozpoczęciem doświadczenia dzieci dotykają przygotowanego słoika wspólnie twierdząc, że słoik jest 

zimny. Następnie przykrywamy świeczkę słoikiem. Po chwili znowu dotykamy słoika, który zrobił się ciepły. 

Wnioski:  

Ogień daje nam ciepło. 

UWAGI:  

Doświadczenie przeprowadza osoba dorosła. Po przeprowadzeniu zabaw dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę 

na znak wykonania zadania. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MODUŁ: 4 
OGIEŃ 



WYZWANIE II: BAZGROT I OGNIOODPORNY BALON 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej ciekawości, 

• uczenie się dzieci poprzez zabawę, 

• odkrywanie piękna i złożoności świata, 

• doskonalenie  umiejętności wyciągania wniosków przez dzieci,  

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• dwa balony (jeden wypełniony wodą, drugi nadmuchany), 

• świeczka, 

• miska, 

• zapałki, 

Przebieg:  

Pośrodku miski ustawiamy świecę, a następnie ją zapalamy. Jako pierwszy przykładamy do płomienia świeczki 

balon wypełniony powietrzem. Zauważamy, że natychmiast pęka. Następnie tak samo robimy z drugim balonem. 

Zauważamy, że balon nie pęka. 

Wnioski:  

Balon wykonany jest z gumy, która jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, które oddaje wodzie, przez co 

temperatura gumy zawsze jest poniżej 100 stopni Celsjusza, tym samym balon nie może się spalić, powodując, że 

staje się ognioodporny 

UWAGI:  

Doświadczenie przeprowadza osoba dorosła. Po przeprowadzeniu zabaw dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę 

na znak wykonania zadania. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: WSPINAJĄCA SIĘ ŚWIECA BAZGROŁKA 

CELE:  

• doskonalenie  umiejętności wyciągania wniosków przez dzieci,  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej ciekawości, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 



WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• głęboki talerz,  

• świeczka (najlepiej ta do podgrzewaczy),  

• woda,  

• szklanka,  

• zapałki, 

Przebieg:  

Na talerz wlewamy trochę wody, a na środku ustawiamy świeczkę. Zapalamy świeczkę i przykrywamy ją szklanką. 

Po chwili zauważymy, że płomień przygasa, a próżnia jaka się wytwarza w szklance wciągnie wodę do środka 

unosząc tym samym świecę do góry. 

Wnioski:  

W szklance nie ma za dużo tlenu, a płomień świeczki szybko go zużyje, dlatego płomień po chwili gaśnie. 

 

UWAGI:  

Doświadczenie przeprowadza osoba dorosła. Po przeprowadzeniu zabaw dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę 

na znak wykonania zadania. 

 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



  

MODUŁ 5 
ZIEMIA 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZABAWY ZIEMIĄ 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, 

• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, 

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Prezentacja pudełek z różnymi rodzajami gleby. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• piasek,  

• żwir,  

• glina,  

• ziemia ogrodowa,   

• przeźroczyste kubeczki lub inne plastikowe pojemniki,  

• plastikowe talerze,  

• woda,  

• patyczek do mieszania,  

• plastikowe łyżki, 

• cerata,  

Przebieg:  

Przed rozpoczęciem zabaw badawczych należy zabezpieczyć stolik rozkładając na nim ceratę. Wyżej wymienione rodzaje 

ziemi należy rozłożyć na osobnych, plastikowych talerzykach. Dzieci poprzez zmysł dotyku, węchu mogą badać poszczególne 

próbki i porównywać je ze sobą. Podczas zabaw mogą próbować rozpuszczać poszczególne próbki w wodzie i wyciągać 

wnioski. 

Wnioski:  

Samodzielne wyciąganie wniosków przez dzieci: zwrócenie uwagi czym różnią się poszczególny próbki oraz czy 

rozpuszczają się w wodzie. 

UWAGI:  
Zaproponowane zabawy z glebą dzieci mogą przeprowadzić samodzielnie pod okiem nauczyciela. Po przeprowadzeniu 

zabaw dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę na znak wykonania zadania. 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

MODUŁ: 5 
ZIEMIA 



…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: WYBUCHOWY BAZGROŁEK 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, 

• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, 

• stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem, 

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, 

• właściwa postawa dzieci – przestrzeganie ustalonych umów i reguł, 

 

WPROWADZENIE: Wysłuchanie piosenki o wulkanie lub wysłuchanie zagadki. Następnie przeprowadzenie 

„wybuchu wulkanu”. 

Bazgrołek tak się dziś zastawia: 
Co to za wielka góra, 

z której dym i ogień bucha? 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• małej butelki lub makiety wulkanu,  

• plastikowego talerza,   

• sody oczyszczonej,   

• octu,  

• barwnika spożywczego w kolorze czerwonym,  

• płynu do mycia naczyń,  

• cerata,  

• plastikowa łyżka lub miarka, 

Przebieg:  

Przed rozpoczęciem zabaw badawczych należy zabezpieczyć stolik rozkładając na nim ceratę. Na plastikowym talerzu 

ustawiamy butelkę. Do środka wlewamy odrobinę płynu do mycia rąk, barwnik spożywczy i wsypujemy 2-3 łyżek sody 

(wszystko zależy od wielkości butelki). Następnie mieszamy zawartość butelki. Teraz pozostaje do całości dolać octu. 

Zaobserwujemy wtedy wybuch wulkanu. 

Wnioski:  

Gdy mieszamy ocet z sodą oczyszczoną powstaje gaz zwany dwutlenkiem węgla. Tworzy on w occie bąbelki gazu, który 

reaguje z płynem do mycia naczyń. Powstaje przy tym tak dużo piany, że wydostaje się ona z paszczy potwora –butelki. 

UWAGI:  
Zaprezentowany wybuch wulkanu dzieci mogą przeprowadzić samodzielnie pod okiem nauczyciela. Po przeprowadzeniu 

eksperymentu dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę na znak wykonania zadania. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: JAK POWSTAJĄ GÓRY? JAK SIĘ TRZĘSIE ZIEMIA? 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Prezentacja ilustracji przedstawiających: góry, popękaną 

ziemię itd. Rozmowa na ten temat. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo związane z trzęsieniami ziemi. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• kartonu po soku lub mleku,  

• spryskiwacz i wodę,  

• ok 0,5 kg kaszy manny, mąki pszennej i mąki kukurydzianej, 

Przebieg:  

Karton po soku przecinamy wzdłuż, tak, by uzyskać dwa prostokątne pojemniki, które należy dokładnie umyć. Odcinamy 

dawną część górną kartonu z obu kawałków. Następnie kartoniki wkładamy jeden w drugi - powinny na siebie zachodzić, 

mniej więcej na długość 3-4 cm- tak, by uzyskać jeden długi pojemnik. Na dno pojemnika wysypujemy kasze mannę (na 

grubość min. 1 cm) i spryskujemy wodą (obficie spryskujemy wodą). Podobnie postępujemy z mąką kukurydzianą i mąką 

pszenną, tworząc trzy warstwy. Zostawiamy to na 20 minut. Dwie części kartonika to płyty tektoniczne. Podczas 

doświadczenia możemy zauważyć za każdym razem inny efekt. Mianowicie naciskając na kartoniki delikatnie popchnij jeden 

w kierunku drugiego możemy zauważyć: nakładanie się warstw na siebie czyli piętrzenie się gór lub pękanie warstw czyli 

trzęsienie ziemi. 

Wnioski:  

Podczas ruchów płyt tektonicznych mogą wypiętrzać się góry lub występować trzęsienia ziemia. 

UWAGI:  
Po przeprowadzeniu eksperymentu dzieci w swoich księgach przyklejają naklejkę na znak wykonania zadania. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



WYZWANIE IV: BAZGROŁKOWY DOMEK DLA FASOLKI 

CELE:  

• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WPROWADZENIE: Przedstawienie celu spotkania. Prezentacja różnych roślin doniczkowych, zwrócenie 

uwagi co jest potrzebne, aby rośliny rosły: woda, słońce, ziemia. Wspólne wykonanie domków dla fasolek. 

Do eksperymentu potrzebujecie: 

• woreczków strunowych (A5), 

• fasolek, 

• ziemi ogrodowej,  

• wody, 

• szablonu domku (dołączony do księgi, do samodzielnego wycięcia), 

• taśma samoprzylepna (bezbarwna), 

Przebieg:  

Zadaniem dzieci jest wycięcie domku dla fasolki, przyklejenie go do woreczka strunowego. Do środka woreczka 

należy włożyć fasolkę i zasypać ziemią. Następnie odrobinę wlewamy wody i całość przyklejamy do okna. Potem 

obserwujemy jak fasola kiełkuje i wyrasta łodyżka i listki. 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



  

MODUŁ 6 
PRZYRODA POD LUPĄ 



 

 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKI W KOLORACH JESIENI 

WYZWANIE II: BAZGROŁKOWA ZIMA 

WYZWANIE III: BAZGROŁKOWA WIOSNA 

WYZWANIE IV: LETNIE OBSERWACJE BAZGROŁKÓW 

 

CELE:  

• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku 

• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach, 
 

ZADANIA: 

Zadania zostały zawarte w indywidualnych księgach dzieci. Zadaniem dzieci jest prowadzenie obserwacji przyrodniczych w 

poszczególnych porach roku. Dzieci w swoich księgach zaznaczają, które wyzwania udało im się wykonać. 

Podczas obserwacji zadaniem nauczyciela jest czuwać na bezpiecznym prowadzeniem obserwacji, zwrócić uwagę, że dzieci 

nie mogą niszczyć przyrody itd. 

DO OBSERWACJI BĘDZIECIE POTRZEBOWAĆ: 

• lupy, 

• lornetki, 

 

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MODUŁ: 6 
PRZYRODA POD LUPĄ 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 



 

 
 

 

 

SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają się 

w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka jest 
przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N.  

2. KSIĘGA MAŁEGO NAUKOWCA: Podsumowanie jej wyników, pogratulowanie dzieciom wyniku.  

3. BAZGROŁKOWE KONKURSY: Prezentacja prac konkursowych przez dzieci, rozdanie pamiątkowych 

dyplomów itd.  

4. POŻEGNANIE Z BAZGROŁKAMI: Wysłuchanie wiersza/listu, wspólne śpiewanie piosenki: „Na pożegnanie 

wszyscy razem, HIP HIP HURAA!...”.  

Ahh jak smutno! 
Magdalena TokarcZyk 

 
Dzisiaj się drogie dzieci żegnamy z Wami 

za wspólnie spędzony czas dziękujemy kochani! 
Gratulujemy Wam przy tej okazji 

za wyzwania, którym Wy sprostaliście! 
Wszystkie zadania wzorowo wykonywaliście 

dlatego w nagrodę dyplomy otrzymacie! 
A może za rok znowu się zobaczymy 
i jeszcze wspólnie się pobawimy… 
Tymczasem żegnamy się z Wami 

i głośno „do widzenia” Wam zawołamy! 
 

6. ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH DYPLOMÓW  

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 


