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Dlaczego lód się topi? – proste 
eksperymenty z lodem 

1 Cele ogólne: 
• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat właściwości lodu; 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, obserwacji, stawiania hipotez i 

wnioskowania podczas wykonywania eksperymentów; 

• Rozwijanie umiejętności komunikowania się; 

• Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające z oblodzenia 

chodników i ulic 

2 Słownictwo - słowa-klucze 
Lód, zamarzanie, topnienie, eksperyment  

3 Kompetencje dla zrównoważonego rozwoju 
• Kompetencje krytycznego myślenia 
• Kompetencje współpracy; 

4 Filary zrównoważonego rozwoju 
• Społeczno-kulturowy 

• Ekonomiczny 

5 Dziedziny STEAM 
S, T, M  

6 Metodyka nauczania/ przebieg aktywności 
Wstęp 

Pytanie problemowe: 

W jaki sposób powstaje lód? 

Nauczyciel wspólnie z dziećmi nalewa wodę do foremek na lód. Ważne, aby foremki 

były w różnych kształtach. Następnie foremki wkładane są do zamrażalnika. 
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Uwaga dla nauczyciela: Jeżeli chcemy od razu kontynuować zajęcia, lód można 

przygotować wcześniej, pamiętając o różnych kształtach foremek. 

Po kilku godzinach nauczyciel wyciąga foremki z lodem z zamrażalnika i przekłada kilka 

kostek do miski. Następnie przekazuje miskę dzieciom, które podają ją sobie z rąk do 

rąk równocześnie szukając odpowiedzi na pytania: 

• Jak wygląda lód? (jaki ma kształt)? 

• Jaki kolor ma lód? 

• Jaki lód jest w dotyku i smaku? 

• Czy lód ma zapach? 

• Co się dzieje z lodem, kiedy go przekazujemy z rąk do rąk? 

Część właściwa 

Eksperyment 1 

Dzieci wkładają po jednej kostce lodu do kilku misek. Następnie ustawiają miski w 

różnych miejscach (w pomieszczeniu) i na zewnątrz. Jeżeli jest słoneczny dzień można 

postawić jedną kostkę lodu na słońcu, a drugą w cieniu. 

Pytanie: 

Które kostki lodu stopią się szybciej, a które wolniej? 

Dzieci próbują przewidzieć wyniki doświadczenia. Można przygotować kartę pracy, w 

której dzieci będą notowały swoje przypuszczenia. 

Następnie dzieci obserwują co dzieje się z lodem. Zwracają uwagę na miejsca, gdzie 

lód topi się szybciej, a gdzie wolniej. Sprawdzają swoje przypuszczenia, rozmawiają, 

formułują wnioski. 

Czego nauczył się przedszkolak: ciepło powoduje topnienie lodu. 

(Uwaga dla niecierpliwych: ten eksperyment można zmodyfikować. Jeżeli nie chcesz 

czekać dłużej na efekty topnienia lodu pod wpływem ciepła można włożyć dwie kostki 

lodu, jedną do szklanki z zimną wodą, a drugą do szklanki z wrzącą wodą. Wtedy 

szybciej zaobserwujesz topnienie kostek lodu). 

Ciepło nie jest jedynym czynnikiem, który może spowodować topnienie lodu. Kolejny 

eksperyment pomoże zrozumieć dziecku, co jeszcze może spowodować ten efekt. 

Eksperyment 2 

Nauczyciel wsypuje do miseczek niewielkie ilości soli, cukru i pieprzu. Dzieci obserwują 

je i badają: jak pachną, jak wyglądają (można dać dzieciom szkło powiększające), jak 

smakują (ostrożnie z pieprzem), czym różnią się od siebie? 

Dzieci wkładają po jednej kostce lodu do kilku misek. Następnie na jedną kostkę sypią 

łyżeczkę soli, na drugą łyżeczkę cukru, na trzecią łyżeczkę pieprzu. Jedną kostkę 

pozostawia się czystą, niczym się jej nie posypuje – to kostka kontrolna. 

Pytanie: 

Która kostka lodu rozpuści się jako pierwsza? Obserwuj co się dzieje. 
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Dzieci próbują przewidzieć wyniki doświadczenia. Można przygotować kartę pracy, w 

której dzieci będą notowały swoje przypuszczenia. 

Następnie dzieci obserwują co dzieje się z lodem. Zwracają uwagę na kostki, które 

rozpuściły się jako pierwsze. Sprawdzają swoje przypuszczenia, rozmawiają, formułują 

wnioski. 

Czego nauczył się przedszkolak: ciepło nie jest jedynym czynnikiem, który powoduje 

topnienie lodu. Sól to przyprawa, która również przyśpiesza jego topnienie. Natomiast 

pieprz czasami może sprawić, że lód będzie się topił wolniej. 

Materiały dla nauczyciela: 

Materiał wideo w polskiej wersji językowej. Tomasz Rożek tłumaczy dlaczego sól topi 

lód: https://www.youtube.com/watch?v=Renyj0UEa1I 

Zakończenie 

Pytania, które możemy zadać dzieciom po tych eksperymentach: 

• Jak możemy uchronić ludzi przed upadkiem na oblodzonych chodnikach w 

zimie? 

• Jak sprawić, aby oblodzone drogi były bezpieczne dla samochodów? 

• Czym jeszcze (poza solą) możemy posypać chodniki i ulice, aby w zimie było 

bezpiecznie? 

• Dlaczego jeziora słodkowodne zamarzają szybciej niż słone zbiorniki wodne? 

7 Oczekiwane efekty uczenia się 
Dziecko: 

• Wymienia właściwości lodu; 

• Przeprowadza proste eksperymenty z lodem; 

• Opowiada swoimi słowami dlaczego lód się topi; 

• Wskazuje co należy zrobić, aby zabezpieczyć chodniki i ulice przed lodem w 

zimie 

8 Ewaluacja 
Termometr uczuć: Który eksperyment podobał mi się najbardziej? 

Pytania: 

Dlaczego wybrałem ten eksperyment? Czy potrafię ponownie przeprowadzić to 

doświadczenie? 
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9 Materiały i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia 
zajęć (narzędzia, składniki itp.) 

Foremki do lodu, lód, woda, zamrażalnik, miski, łyżki, karty pracy (do zapisywania 
obserwacji eksperymentu), sól, cukier, pieprz 

10 Otoczenie, w którym mają być przeprowadzone zajęcia: 
sala przedszkolna, teren przy przedszkolu 

11 Literatura - źródła: 
https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmAhttps://christian-parent.com/why-
do-ice-cubes-melt-science-for-preschoolers/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Renyj0UEa1I 
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