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Wprowadzenie wyrazów: zielony, w zielonym, w lesie, mieszka, przyjacielem, jego, jest, duży, miś, czerwoną, 
jeż, na piłkę, łatkę, nakleić, trzeba. 
 
Ruch rozwijający „Jak najwyżej”. Dzieci leżą na plecach ,,w rozsypce” na podłodze, sięgają początkowo rękoma, 
potem nogami ,,do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcanie żarówek. 
 
Wprowadzenie wyrazów: zielony, w zielonym, w lesie, mieszka, przyjacielem, jego, jest, duży, miś, czerwoną, 
jeż, na piłkę, łatkę, nakleić, trzeba. 
 
Dzieci wyciągają „aparaty” i robią zdjęcie wyrazom ( w załączeniu) 
 
Gra w kolory. Bierzemy rzecz/ kartki w dwóch kolorach: czerwony, zielony. Dzieci poruszają się w rytm 
muzyki/tamburyna. Pokazujemy tablicę z nazwą koloru. Dzieci muszą odnaleźć i dotknąć rzeczy, która ma ten 
kolor. 
 
Eksperyment.  
Przez cały rok towarzyszą nam różne kolory liści: wiosną, gdy drzewa wypuszczają pąki, zieleń jest delikatna i 
jasna, latem – mocna i ciemna, jesienią liście stają się kolorowe, zimą zaś nie ma ich wcale.  
 
Eksperyment, ma nam wyjaśnić i pokazać ten regularnie powtarzający się spektakl przyrodniczy. Zamiast liści 
użyjemy źdźbeł trawy lub natki pietruszki, ponieważ dzięki temu efekt będzie bardziej widoczny.  
 
Potrzebne materiały:  
– świeżo zebrane, soczyście zielone źdźbła trawy lub natka pietruszki  
– 2 kawałki kredy;  
– 2 szklane miski;  
– nóż albo nożyce do cięcia trawy;  
– łyżka i miseczka do zmiażdżenia trawy/natki  
– deska kuchenna;  
– trochę wody;  
– trochę denaturatu (z drogerii) lub alkoholu (z apteki).  
 
Przebieg eksperymentu:  
Dzielimy źdźbła trawy nożem lub nożyczkami. Dzięki temu zostaną zniszczone ścianki komórek trawy i zobaczymy 
zielony barwnik – chlorofil. Miażdżymy trawę zwykłą łyżką w małej miseczce. Wkładamy zmiażdżoną trawę do 
małych szklaneczek i do pierwszej wlewamy trochę wody. Na koniec ustawiamy w szklaneczce pionowo kawałek 
kredy i obserwujemy, co się będzie działo. Resztę zmiażdżonej trawy wkładamy do drugiej szklaneczki i zalewamy 
denaturatem lub alkoholem z apteki. Oba te alkohole są łatwopalne, dlatego należy bardzo uważać, aby podczas 
przeprowadzania doświadczenia nie było w pobliżu otwartego ognia. Następnie, podobnie jak w pierwszym 
przypadku, ustawiamy pionowo w szklaneczce kawałek kredy i patrzymy, co się dzieje. W pierwszej szklaneczce 
woda w kredzie unosi się stopniowo. Zielony barwnik nie jest przenoszony i tworzy tylko na dolnym brzegu kredy 
zieloną obwódkę. Również w drugiej szklaneczce ciecz (denaturat lub alkohol) unosi się w kredzie, ale barwnik 
zabiera ze sobą. Po pewnym czasie zielony kolor zostaje na dole, podczas gdy żółty unosi się dalej.  
 
UWAGA! Oddzielanie się barwników może potrwać nawet kilka godzin. Warto przygotować drugą szklaneczkę z 
alkoholem rano lub dzień wcześniej (w zakręcanym słoiczku), aby dzieci mogły zobaczyć efekt na szybciej. 
Możemy też zostawić trawę z alkoholem na parapecie w zakręconym słoiku i ponownie włożyć kredę za kilka dni.  
 
Wyjaśnienie: W eksperymencie tym zastosowano jeden z najważniejszych procesów oddzielania w chemii, znany 
pod pojęciem „chromatografii", co dosłownie oznacza „pisanie kolorami". Wróćmy teraz do naszego pytania:  
 
Dlaczego jesienią liście są kolorowe? Liść zawiera, jak pokazaliśmy w eksperymencie na przykładzie trawy, dwa 
barwniki – zielony i żółty. Gdy staje się chłodniej, drzewo pobiera z liścia zielony barwnik, aby uzyskać energię. 
Pozostaje więc tylko drugi barwnik – beta-karoten, który powoduje, że niektóre liście przybierają kolor czerwony. 



Dokładniej mówiąc – liście jesienią nie barwią się wcale na żółto, tylko zostają pozbawiane zielonego koloru, 
pozostaje więc w nich tylko kolor żółty. Ten żółty barwnik, beta-karoten, zawarty jest również w wielu innych 
substancjach naturalnych, np. w marchewce czy pomidorach, pomimo że nie zawierają one zielonego chlorofilu. 
 
Rysunek dla Zajączka.  
 
Ponowna ekspozycja wprowadzonych wyrażeń. Zostawiamy wyrazy do zabawy dziecku. 


