
 

Otthoni játékos vizsgálódás (kísérletezés) ovisoknak 

Vadász Edit 

 

    1. Jégkocka olvadási verseny 

 

 

Kérj Anyától (Apától) négy tálat. Mindegyikbe jégkockát kell rakni. 

Az elsőbe csak tedd bele a jégkockát.  A másodikba, a papírba csomagolt jégkockát tedd, 

a harmadik tálba, egy darab alufóliába csomagolt jégkockát tegyél, a negyedikbe pedig a             

jégkockát jól sózd meg. 

Aztán várj és figyeld, meg mi történik? Melyik olvad el a leghamarabb? 

 

 

 

 

2. Játék a színekkel 

 

 

Szükséged lesz hat bébiételes kis üvegre és piros kék és sárga temperafestékre és papír 

kéztörlőre. 

Tölts félig tiszta vízzel a hat kis üveget. Köralakban helyezd el őket az asztalon, aztán az 

elsőbe tegyél piros festéket, a másodikat hagyd üresen (csak a víz legyen benne, nem kell bele 

festék!), a harmadikba tegyél kék festéket, a negyedikbe csak a tiszta víz kell, az ötödikbe 

tegyél sárga festéket, végül a hatodikba is csak a tiszta víz legyen. 

Ezután fogsz egy papírtörlőt, az egyik végét a piros festékesbe, a másik végét a tiszta vizes 

üvegbe lógasd. A következő papírtörlő egyik fele a tiszta vizes üvegbe a másik végét a kék 

festékes üvegbe dugod.  

Jön a következő papír: egyik vége a kék festékes üvegbe a másik vége a tiszta vizes üvegbe. 

A következő papír a tiszta víz és a sárga festékes üvegbe lesz lógatva. 

A következő papíroddal a sárga festékes üveget és a tiszta vizes üvegedet kötöd össze. 

Végül (az utolsó papírtörlőddel) a tisztavizes üvegeddel kösd össze a piros festékes üvegedet. 

Ezután csak várni kell, és nézd  meg mi történik a tiszta vizes üvegeidben lévő vizekkel! ? 

 

 

3. Lufi fújós felfedezés 

 

 

Ehhez a játékos kísérlethez is szükséged lesz: Anyára vagy Apára! Valamint kell még: 

 

1 db lufi, 

3 dl ecet, 

szódabikarbóna, 

tölcsér,  

1 műanyag palack 

 

Önts a műanyag palackba az ecetet. Szórd bele a szódabikarbónát és gyorsan a palack tetejére 

húzzátok rá a lufit.  

 

Nézd meg mi történik? 



 

 

4. Játék a színekkel/2. 

 

 

       Ehhez a felfedezéshez kell négy üvegpohár, négy különböző színű temperafesték,                               

       Valamint víz és négy szárzeller, saláta levél vagy fehér színű virág. 

 

       Tegyél a poharakba vizet. Mindegyik pohárba önts festéket (piros, zöld, kék és sárga                

        festéket) . 

       A festékes vízbe állíts be egy - egy szál zellert, saláta levelet vagy fehér virágot.  

 

        Ezután csak várni kell, és figyelni mi történik.? 

 

 

 

      Jó időtöltést, vizsgálódást kívánok: szeretettel Edit néni 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 


