
1. Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem.  

Kilka sztuk magnesu: sztabkowego, w kształcie podkowy, okrągłego, ozdobnego na lodówkę. 

Kilka sztuk: metalowych i plastikowych łyżeczek, szklanych przedmiotów np. słoiczki; 

metalowych przykrywek, drewnianych klocków.  

Rodzic wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je dzieciom. Następnie 

prosi, aby dzieci pobawiły się nimi w dowolny sposób – np. dotykały magnesy różnymi 

stronami. Chętne osoby przykładają magnes do kolejnych przedmiotów, obserwując, co się 

będzie działo. Próbują samodzielnie sformułować wniosek, że magnes przyciąga przedmioty 

metalowe, a innych nie. 

 

2. Określanie cech puszek.  

Puszki różniące się wielkością, kształtem i kolorem. Rodzic pokazuje dzieciom kolejno puszki i 

pyta, z czego są zrobione i po czym dzieci to poznały. Następnie dzieci opowiadają, czym się 

różnią między sobą poszczególne puszki. 

 

3. Segregowanie puszek.  

Puszki w różnych kolorach, kształtach oraz wielkości, żółte obręcze(lub kartki) dla dziecka. 

Rodzic  prosi, aby dzieci posegregowały w obręczach puszki ze względu na: − kolor, − wielkość 

(zbliżoną do siebie, od najmniejszej do największej i na odwrót), − wybrane przez siebie 

kryterium. 

 

4. Określanie cech wspólnych wszystkich metali i innych tworzyw.  

Dwie puszki, miska z bardzo ciepłą wodą, butelka plastikowa, szklana, drewniany klocek. 

Dzieci siedząc dotykają puszki. Określają jej temperaturę poprzez dotykanie rękoma lub 

przyłożenie do policzka. Jeśli puszka się nagrzeje, trzeba wymienić ją na inną lub szybko 

schłodzić. Następnie rodzic zanurza puszkę w misce z bardzo ciepłą wodą. Dzieci ponownie 

określają jej temperaturę i zastanawiają się, kiedy metale są ciepłe, a kiedy zimne. Następnie 

rodzic pokazuje pozostałe tworzywa, a dzieci zastanawiają się, czy któreś z nich ma 

właściwości takie, jak metal (np. przewodnictwo cieplne).  

 

5. Zebranie i ekspozycja informacji dotyczących metali. 

Rodzic przypomina poszczególne etapy zajęć, które pomogą dzieciom w sformułowaniu 

właściwości metali.  

Pytanie końcowe:  

− Jaki kolor najczęściej mają metale?  

− Czy mają zapach?  

− Do czego można wykorzystać metale?  

− Gdzie spotykamy metale? 

 

6. Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki.  

Dla dziecka mała (najlepiej jednobarwna) puszka, papier samoprzylepny, nożyczki. Dzieci 

ozdabiają puszki w sposób opisany przez rodzica (np. papierowymi figurami geometrycznymi, 

papierem w określonym kolorze) lub wybrany przez siebie. 

 

7. Zabawa sprawnościowa Magnesowy labirynt.  



Kartka z prostym/schematycznym labiryntem, metalowa zakrętka, magnes. Dziecko ustawia 

zakrętkę na starcie, a pod spodem ustawia magnes. Zadaniem dziecka jest dotarcie do mety 

poprzez odpowiednie sterowanie magnesem i zakrętką. 

 

8. Zabawa Łowimy ryby w stawie.  

Rybki z folii aluminiowej, miska z wodą, sznurek o długości ok. 20 cm z przywiązanym na 

jednym końcu magnesem. Dzieci podchodzą do stawu (miski) i próbują wyłowić rybkę. Po 

wyłowieniu ryb, następuje ich przeliczenie. 

 

 


