
 

Melyik süllyed le? Melyik lebeg? 

Öntsünk 1 dl vizet, 1 dl olajat és 1 dl mézet három különböző pohárba, majd kérjük meg 

gyermekünket, hogy tippelje meg mi fog történni, ha összeöntjük őket. Mikor kialakulnak a 

folyadékrétegek, megbeszélhetjük, hogy a nagyobb sűrűségű (nehezebb) folyadék lesüllyed a 

pohár aljára, a kisebb sűrűségű (könnyebb) felemelkedik. A kísérletet látványosabbá tehetjük, 

ha különböző színű ételfestékkel színezzük a folyadékokat. Az én hatéves lányomat úgy 

megbabonázta ez a jelenség, hogy különböző anyagokat is kipróbált, például sót, cukrot, 

lisztet. Ha az Te gyermekednek is tetszik ez a játék, akkor érdemes több folyadékot is 

kipróbálni, például mosogatószert, tejet, teát, petróleumot, gyümölcslevet. Természetesen 

csak szülői felügyelet mellett! A folyadékok egymásra öntését óvatosan végezzük, hogy 

megelőzzük a rétegek keveredését. Érdemes erre a célra egy kanalat használni, vagy egy 

nagyobb kés lapján végigcsorgatni a folyadékot. 

 

Egy konyhai mérleg segítségével megmutathatjuk, mit jelent az, hogy az egyik folyadék 

sűrűsége nagyobb, mint a másiké. Egy kis poharat töltsünk sorban szinültig az egyes 

folyadékokkal, majd mérjük meg a pohár súlyát. Amelyik könnyebb, az fog lebegni a másik 

felett, ha egymásra öntjük őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hideg, vagy meleg? 

Keressetek három olyan műanyag tálat, amelybe belefér a gyerkőc keze. Töltsétek meg 

mindhármat vízzel: az egyikbe jó hideg vizet tegyetek (mehet bele jégkocka), a középsőbe 

langyos vizet, a harmadikba pedig jó meleget. Tegye a kicsi a két kezét a két szélső edénybe 

(nagyon hideg és nagyon meleg) és tartsa ott egy percig. Ezután tegye be mindkét kezét a 

középsőbe. Kérdezd meg tőle, mit érez! 

  

 

  

Az egyik kezével melegnek, a másik kezével hidegnek fogja érezni ugyanazt a vizet. Vajon 

miért? 

Amelyik keze először a jó meleg vízben volt, az most a langyos vizet jó hűvösnek érzi. 

Amelyik keze a jéghidegben fagyoskodott, most szinte forrónak érzi a langyos vizet. 

  

 

  

Már az oviban megismerkednek a gyerekek a testükkel, ezen belül az érzékszerveikkel. Ez a 

kísérlet nagyszerűen tudatosítja bennük, hogy a bőrünkkel érzékelni tudjuk a meleget és a 

hideget, ráadásul ezeknek különböző fokozatai is léteznek. Amikor a középső tálba teszik a 

kezüket általában meglepődnek, hiszen ritkán fordul elő, hogy ugyanazt a közeget egyik 

kezükkel hidegnek, a másikkal melegnek érzik. Ez a rácsodálkozás, a felfedezés 

izgalma  nagy hajtóerőt jelent a gyerekek számára a további tudás megszerzésének útján, 

ugyanis azok az ismeretek rögzülnek bennük igazán, amelyekhez pozitív élmények, örömteli 

felfedezések társulnak. 



 

Szétfolyó színek 

  

Egy papír zsebkendőt lyukasszatok ki középen és a lyuk köré rajzoljatok filctollal színes 

köríveket! Töltsetek egy pohárba félig vizet és tegyétek a papírzsebkendőt a pohár tetejére! A 

lyukon dugjatok át egy másik papírzsepit, és várjatok türelmesen! Figyeljétek meg, mit 

történik! 

  

 

  

A lyukon átdugott papírzsebkendő felszívja a pohárban lévő vizet és átvezeti a pohár tetején 

lévő másik papírzsebkendőbe. A lyuk köré rajzolt színes vonalak szétfolynak, mert a víz 

hozzájuk is elér és feloldja a filctoll tintáját. 

  

 

  

A  kisebbek elsősorban a színek neveit tanulhatják meg, a nagyobbacskáknak pedig 

elmagyarázhatjuk, hogy a víz (mivel folyékony) be tud folyni a papírzsepi rostjai közé, 

felszívja a nedvességet. Ezért tudjuk orrunk megtörlésére is használni. 

  

 

 


