
Aktywność badawcza - Zabawy z powietrzem 

1. Spróbuj nadmuchać balon lub poproś rodzica o pomoc i baw się razem z nami: 

 Taniec z balonem – tańczymy swobodnie z balonem przy muzyce; 

 Podaj balon – podajemy sobie balonik na różne sposoby – rękoma, stopami, 

kolanami; 

 Komu się uda? – spróbujmy odbijać balonik głową lub rękoma i postarajmy się 

utrzymać go jak najdłużej w powietrzu; 

 Balonowe wyścigi – puszczamy nadmuchany balon z niezamkniętym wylotem 

powietrza; 

 Dziwne zwierzaki – malujemy na balonie markerem lub mazakiem dowolne 

zwierzę, następnie nadmuchujemy balon i sprawdzamy co się stało z naszym 

zwierzątkiem.  

2. Po wspólnej zabawie poszukajmy odpowiedzi na kilka pytań: 

 Dlaczego balony są takie pękate? 

 Gdzie znajduje się powietrze? 

 Jeżeli powietrza nie widzimy, to skąd wiemy, że jest? (Dziecko wypuszcza 

powietrze z balonika na pocięte bibułki, chustki. Dziecko sprawdza, czy 

dookoła niego jest powietrze. Wprawia je w ruch, wykorzystując np. gazety).  

 Czy powietrze pachnie? Jeżeli dziecko nie zna odpowiedzi to rodzic 

podsumowuje, że powietrze jest  bezwonne. Następnie rodzic rozpyla w 

powietrzu perfumy. Dziecko wącha powietrze i zauważa, że pachnie. Rodzic 

może podsumować, że czasami powietrze pachnie ładnie (kwiaty,ciasto), a 

czasami brzydko (spaliny,śmieci). 

3. Zabawy z powietrzem – do zabawy będą nam potrzebne dwa słoiki różnej wielkości, 

dwie świeczki oraz papierowa torebka 

 Rodzic przykrywa słoikiem zapaloną świeczkę. Gdy powietrze się skończy w 

słoiku, świeczka zgaśnie; 

 Następnie ustawimy dwa słoiki różnej wielkości i zapalone świeczki. Dziecko 

próbuje ocenić, która świeczka szybciej zgaśnie; 

 Dmuchamy w papierową torbę i obserwujemy jak się powiększa – przy tej 

zabawie odpowiedzmy sobie na pytanie Czym dmuchaliśmy w torebkę? Co 

wydobywało się z twoich ust? Skąd powietrze wzięło się w buzi? Czy można 

zobaczyć powietrze?  

 Zabawy z wiatraczkiem - obserwacja, jak porusza się wiatraczek, gdy stoimy a 
jak, gdy biegniemy (ruch powietrza). Przy okazji tej zabawy warto wspomnieć 
o odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza o energii wiatrowej 
wykorzystywanej do działania sprzętów domowych. A także o tym, że wiatr 
wprawia w ruch latawce, szybowce, żaglówki, nasiona, porusza konarami 
drzew, pozwala szybować ptakom.  

 Posłuchajmy odgłosów wiatru 
https://www.youtube.com/watch?v=fBjvmcgy204 
 

4. Robimy bańki mydlane – za pomocą słomki i płynu również możemy pokazać, jak 

działa powietrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBjvmcgy204

