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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

     MŁODY NAUKOWIEC  

 

 

GAWĘDA I FORMY WYMIENNE 

Zaproszenie na zbiórkę nauczyciela przedmiotów ścisłych z prelekcją o tematyce 

„Czym zajmują się te dziedziny naukowe” 

 Chemik 

 Fizyk 

 Biolog 

Zaproszenie na zbiórkę ciekawego prelegenta : Leśnika, Geografa. 

Obejrzenie ciekawego filmu z „dobrymi wiadomościami” : 

 Laboratorium Dextera  https://www.cda.pl/video/7077375c 

 Laboratorium Dextera - Robotomat - wideo w cda.pl 

 https://www.cda.pl/video/244097342 

 Laboratorium Dextera: Wyprawa w przyszłość 

 https://www.youtube.com/watch?v=3l2jBqoGHFc 

 Epoka Lodowcowa - 1 - wideo w cda.pl 

 https://www.cda.pl/video/14925114 

 Epoka lodowcowa 2: Odwilż  https://www.cda.pl/video/2572026dd 

 Epoka lodowcowa 3 ERA DINOZAURÓW - wideo w cda.pl

 https://www.cda.pl/video/48199040 

 EPOKA LODOWCOWA 4: WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW 

 https://www.cda.pl/video/1084209a 

 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka https://www.cda.pl/video/1515451a 

 

 Epoka lodowcowa Wielkanocne niespodzianki - Ice Age The Great Egg-Scapade 

 https://www.cda.pl/video/6135768a 

 

 03 Było sobie życie - Białe krwinki

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

https://www.cda.pl/video/7077375c
https://www.cda.pl/video/244097342
https://www.youtube.com/watch?v=3l2jBqoGHFc
https://www.cda.pl/video/14925114
https://www.cda.pl/video/2572026dd
https://www.cda.pl/video/48199040
https://www.cda.pl/video/1084209a
https://www.cda.pl/video/6135768a
https://www.youtube.com/watch?v=xxpxXjQzNqk
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 Było sobie życie - 03 - Strażnicy organizmu

 https://www.dailymotion.com/video/x2v04mg 

 Było Sobie życie E19 - PL – Szkielet https://www.dailymotion.com/video/x2ywt32 

 Było Sobie życie - Kubki Smakowe I Zęby

 https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk 

 Było Sobie życie E14 - PL - Kubki smakowe i zęby

 https://www.dailymotion.com/video/x2ywt5t 

 Było sobie życie 13 Skóra https://www.youtube.com/watch?v=sNrJTzynLYA 

 Było sobie życie - 15 – Trawienie https://www.cda.pl/video/248778269 

 Było sobie życie układ krwionośny

 https://www.youtube.com/watch?v=wxBXJo0D5Jg 

 Było Sobie Życie - odcinek 07 - Serce 

 https://www.youtube.com/watch?v=GsmWFySOV4E 

 Wielka Szóstka 

 https://www.youtube.com/watch?v=GLQH5Ih9Jis&list=PLE-

ZlWKvtRqrJtJMGjIrMReqSK4iSrk-l 

 WALL·E  https://www.cda.pl/video/17438589 

 Wall-e #2 Wreszcie w Domu i Dzień Roboczy

 https://www.youtube.com/watch?v=rG2Yv5LPxv8 

 

PIOSENKI I PLĄSY 

 

Piosenka „Ufoludek”   https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI 

 

 

 

 

Tekst piosenki: 

 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach   D A 

Gwiazdach, planetach i orbitach   A D 

O niczym innym nie chce słyszeć   D G  

Nawet do UFO listy pisze    e A 

https://www.dailymotion.com/video/x2v04mg
https://www.dailymotion.com/video/x2ywt32
https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk
https://www.dailymotion.com/video/x2ywt5t
https://www.youtube.com/watch?v=sNrJTzynLYA
https://www.cda.pl/video/248778269
https://www.youtube.com/watch?v=wxBXJo0D5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=GsmWFySOV4E
https://www.youtube.com/watch?v=GLQH5Ih9Jis&list=PLE-ZlWKvtRqrJtJMGjIrMReqSK4iSrk-l
https://www.youtube.com/watch?v=GLQH5Ih9Jis&list=PLE-ZlWKvtRqrJtJMGjIrMReqSK4iSrk-l
https://www.cda.pl/video/17438589
https://www.youtube.com/watch?v=rG2Yv5LPxv8
https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI
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Wreszcie zasłużył na nagrodę    D h 

I latający ujrzał spodek     A D 

Bo wylądował dziś w ogródku   G D  

Pojazd zielonych ufoludków    A D 

 

Zielone włosy, zielone butki    G D 

Całe zielone są ufoludki    A D 

 

Kot na ich widok zaraz zmyka  

Dziwnego boi się ludzika  

Pies szybko przykrył nos ogonem  

Może to gryzie to zielone  

A czym się żywi śmieszny tworek  

Czy zjedzą z nami podwieczorek  

Kompot dostały, tort dostały  

Zjadły, wypiły, odleciały  

 

Zielone włosy zielone butki  

Całe zielone są ufoludki 

UFOLUDEK 1 

http://chomikuj.pl/lecko/zachomikowane/piosenki/Ufoludek(1),4274696250.mp3(audio) 

1.  Ja jestem ufoludek, ufoludek    D A 

 Na Marsie mam ogródek, mam ogródek  A D 

 Gdy chodzę na spacery, na spacery   D H e  

To przedziwne mam maniery    A D  

Ref. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, Tańczę sobie na dwa pa, 

http://chomikuj.pl/lecko/zachomikowane/piosenki/Ufoludek(1),4274696250.mp3(audio)
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 Ti, ti, ta, ti, ti, ta, Tańczę na dwa pa   A A D A A D  

2. Na Ziemi mam wakacje, mam wakacje,  

Tu wszędzie są akacje, 

 są akacje Pachnące barwne kwiaty, barwne kwiaty 

 A w ogóle świat jest w łaty. 

 Ref. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, 

UFOLUDEK 

 

PLĄSY 

1. „Dwie fiolki różne mam, bo wybrałem je sam …” ( wg. pomysłu Aleksego Świetlika) 

2. „Science” ( wg. pomysłu Tytusa Zegadłowicza) 

ZWIAD I JEGO FORMY ZASTĘPCZE 

1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie http://www.kopernik.org.pl 

2. Wycieczka do : Ogród Doświadczeń im Lema w Krakowie   

https://www.ogroddoswiadczen.pl/ 

http://www.kopernik.org.pl/
https://www.ogroddoswiadczen.pl/
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3. Wycieczka do : Muzeum Inżynierii Miejskiej  

4. Wycieczka do Parku Narodowego/ lasu. 

MAJSTERKA 

1. Model układu słonecznego. 

Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim 

grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet[b], 185 znanych księżyców 

planet[c][1], pięć planet karłowatych[d] i miliardy (a być może nawet biliony)[2] małych ciał 

Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył 

międzyplanetarny. 

 

 

 

 

 

Propozycja 

wykonania 

modelu 

układu 

słonecznego krok po kroku 
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Układ Słoneczny

własnymi rękami

Wioletta Ogłoza

2005

 

2.Tworzenie kryształów z soli.  https://www.youtube.com/watch?v=jKteieh7bAM 

Hodowlę kryształków soli można przeprowadzić w domu. Za pomocą tego 

doświadczenia zrozumiesz, że zarówno krystalizacja jak i rozpuszczanie się substancji to 

procesy odwracalne. Poprzez odparowywanie wody z roztworu nasyconego zaczynają się 

wytrącać kryształy. Im krystalizacja i parowanie trwa wolniej, tym większe kryształy 

otrzymujemy. 

Rzeczy, których potrzebujesz 

1/4 szklanki soli, pół szklanki wody, słoik, ołówek i włochata nitka 

1. Zagotuj w garnuszku wodę. Dodaj do niej sól i mieszaj do czasu rozpuszczenia. 

Roztwór soli powinien być nasycony, zatem chodzi o to, aby dodać tyle soli, aby pomimo 

mieszania nie chciała się ona już rozpuścić. Do garnuszka możesz wsypać zatem więcej soli i 

wymieszać – dopóki sól będzie się rozpuszczać, dopóty dodawaj więcej i więcej soli. 

2. Otrzymany roztwór nasycony soli wlej do słoika do około 3/4 jego wysokości. 

Przywiąż jeden koniec nitki do ołówka w miejscu środka jego długości. Odmierz długość nitki i 

ją ewentualnie podetnij na tyle, aby była o takiej samej długości, jak wysokość 

słoika. Połóż patyczek na brzegach wierzchu słoika zaś nitkę wrzuć do środka. 

Jej koniec powinien dotykać dna. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKteieh7bAM
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3. Odstaw słoik na półkę lub na parapet na kilka dni. Pamiętaj jednak, że kryształy 

będą większe jeśli proces parowania i krystalizacji będzie przebiegał 

wolniej. Zatem miejsce to powinno być osłonięte od słońca i wiatru. W 

miarę parowania wody na nitce zaczną się formować kryształki. Po około 

tygodniu kryształki będą już dość pokaźne. Poczekaj, aż woda całkowicie 

wyparuje. 

4. Jeśli chcesz kontynuować eksperyment obwiąż kryształek nylonową nitką i zanurz 

go w nowym roztworze nasyconym soli. W taki sposób możesz otrzymać kryształ dowolnego 

rozmiaru. 

3.Tworzenie kryształów cukru  https://tipy.interia.pl/artykul_17553,jak-wyhodowac-

krysztalki-cukru.html 

Poniżej przedstawiam doświadczenie polegające na samodzielnym wyhodowaniu 

kryształków cukru. Nie dość, że się czegoś nauczysz to jeszcze otrzymasz słodki przysmak 

cukrowy, który będzie można zjeść. W taki sam sposób można otrzymać kryształki soli. Jeśli 

chcesz, to zamiast patyczka użyj kawałka włochatej muliny. Przywiąż ją do patyczka, zanurz 

w roztworze, zaś patyczek oprzyj na brzegu słoika. Wyhodowany kryształek cukru możesz 

włożyć do kolejnego roztworu nasyconego, aby urósł jeszcze bardziej. 

Rzeczy, których potrzebujesz 

opakowanie cukru, patyczki bambusowe, czyste szklanki lub słoiki z przezroczystego szkła, 

klamerki do bielizny, lejek, barwniki spożywcze w różnych kolorach, woda 

1 Odetnij ostry koniec patyczków bambusowych i je przytnij, aby miały długość wysokości 

słoika. 

2 Zanurz patyczki w wodzie a następnie obtocz je w cukrze a następnie odłóż do wyschnięcia. 

3 Do większego garnka wlej szklankę wody i wsyp szklankę cukru. Postaw na ogień i mieszaj 

do czasu całkowitego rozpuszczenia się cukru. 

4 Powoli cały czas mieszając dodaj jeszcze jedną szklankę cukru (stosunek 2:1). Po pewnym 

czasie zauważymy, że cukier nie będzie chciał się już więcej rozpuszczać (cukru można 

rozpuścić w wodzie dość dużo, bo w 100 ml aż około 200-300 g). Oznacza to, że otrzymaliśmy 

roztwór nasycony. Jego konsystencja powinna być bardzo gęsta (jak syrop cukrowy). Mieszaj 

roztwór do czasu, aż zacznie się on gotować. 

5 Odczekaj około 10 minut do czasu lekkiego ostygnięcia syropu i przelej go przez lejek do 

słoików (lub szklanek). Rób to ostrożnie, gdyż syrop jest wrzący. 

6 Aby zrobić kolorowy cukier obtocz patyczek w barwniku spożywczym. 

https://tipy.interia.pl/artykul_17553,jak-wyhodowac-krysztalki-cukru.html
https://tipy.interia.pl/artykul_17553,jak-wyhodowac-krysztalki-cukru.html
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7 Przypnij klamerkę do patyczków bambusowych (tych, które zostały 

wcześniej obtoczone w cukrze) i włóż włóż je do słoików z syropem. 

Upewnij się, że patyczek nie dotyka dna ani ścianek słoika. Kryształki 

potrzebują przestrzeni, aby urosnąć! 

8 Postaw słoiki w ciepłym miejscu pełnym naturalnego światła, przykryj 

gazą i zabezpiecz gumką. Pozostaw je tam na kilka dni.  

 

9 Po około tygodniu twoje kryształki powinny być gotowe.  

 

10 Wyciągnij patyczki ze słoików. 

 

 

4. Hodowla kryształów z ałunu    https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-

wyhodowac-krysztaly-alunu 

Ałun w proszku jest minerałem sprzedawanym razem z przyprawami i służy do 

konserwowania jedzenia, do marynowania i jest też składnikiem proszku do pieczenia. 

Kryształy ałunu są najbezpieczniejszymi, najszybszymi i najłatwiejszymi kryształkami jakie 

możesz wyhodować. Zaczniesz widzieć efekty już po pół godzinie. A po kilku godzinach 

trzymasz sporej wielkości kryształy. Ciekawym 

sposobem aby tworzyć takie kryształy jest przelanie 

roztworu ałunu na mały kamyk. Otrzymasz efekt 

"diamentów" na kamieniu. 

SKŁADNIKI 

2 i pół łyżki ałunu 

pół szklanki gorącej wody z kranu 

Opcjonalnie: mały kamień 

 

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 

1. Tworzenie torby transpiracyjnej/ nauka oczyszczania wody. 

Torba transpiracyjna  

https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wyhodowac-krysztaly-alunu
https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wyhodowac-krysztaly-alunu
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Jest to bardzo prosty sposób otrzymywania wody. Załóż dużą torbę plastikową na 

żywą gałąź drzewa lub dużego krzewu. Otwór torby zawiąż na gałęzi. Następnie gałąź 

przywiązuje się lub obciąża tak aby woda spływała do narożnika torby. Każdego dnia należy 

używać świeżej gałęzi oraz zbierać wodę na końcu każdego dnia. 

Torebka roślinna  

Naścinaj liści z drzew lub roślin trawiastych i zamknij je szczelnie w dużej, czystej 

torbie plastikowej. Połóż torbę na słońcu. Ciepło spowoduje wyciekanie soków z liści Uwaga: 

sok może być gorzki. Przeprowadź próbę smakową, aby upewnić się czy sok nie zawiera 

toksyn. 

2. Uzyskiwanie wody  

Destylarka słoneczna 

Doskonały sposób otrzymywania wody: wykop 

dół o głębokości 0,6 m i średnicy 0,9 m, następnie wykop 

mniejszy dołek pośrodku dna, umieść w nim pojemnik, potem przykryj dołek płachtą folii 

plastikowej i zamocuj ją piaskiem, ziemią lub kamieniami. Środek folii obciąż kamieniem. 

Słońce nagrzewa powietrze i ziemię w dołku, co powoduje parowanie. Para wodna skrapla 

się na spodniej stronie arkusza folii i ścieka do pojemnika. Destylarka może także służyć do 

destylowania czystej wody z wody zanieczyszczonej lub z wody morskiej. Wykop mały rowek 

wokół destylarki w odległości około 25 cm od niej i wlej do niego wodę morską 

"zanieczyszczoną". Ziemia przefiltruje wodę przesiąkającą do destylarki 

 

Deszczówka 

Prostą metodą zbierania deszczówki jest owinięcie tkaniną pochyłego drzewa i 

podstawienie pod jej dolny koniec naczynia. 

3. METODY FILTROWANIA WODY 

Pamiętaj, że filtracja nie oczyszcza wody, a jedynie usuwa cząstki stałe. Wykop dołek 

przy źródle wody i pozwól glebie przefiltrować ją albo napnij warstwy materiału na trójnogu i 

napełnij każdą warstwę trawą, piaskiem i węglem drzewnym. Węgiel drzewny usuwa z wody 

niemiłe zapach i ciała obce. 

Można oddestylować wodę pitną z wody morskiej. W tym 

celu należy umieścić rurę w górnej części szczelnie zamkniętego 

pojemnika. Podgrzać nad płomieniem pojemnik wypełniony 

płynem. Spowoduje to wytworzenie pary wodnej, która 

przepłynie rurą i po schłodzeniu wypełni pusty pojemnik wodą pitną. 
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Człowiek może sobie wykopać potrzebną porcję wody. Jeżeli jednak podejdzie się do 

tego po amatorsku, cały wysiłek może pójść na marne. Zakładamy, że survivalowiec nie 

rozstaje się z saperską łopatką, ale przy jej braku może ryć ziemię także nożem, menażką, a 

nawet klamrą od pasa. 

Chcąc dotrzeć do wody, nie należy kopać głębokiej jamy, Osypują się wtedy 

piaszczyste ściany i to tak szybko, że prędzej się padnie ze zmęczenia albo zwariuje, niż 

zaspokoi pragnienie. Dlatego najpierw trzeba rozkopać dziurę stosunkowo płytko (tak mniej 

więcej 10 centymetrów), ale za to szeroko. Nie należy czekać, aż woda sama pojawi się z 

zagłębieniu, bo można się nie doczekać. Woda zaskórna znajduje się w samym piasku. Można 

to natychmiast rozpoznać, ponieważ jest wilgotny. Chcąc się napić, trzeba ją wydobyć. 

Najlepiej do tego nadaje się metalowa puszka, której dno trzeba podziurawić na przykład 

szpicem noża, wkręca się je dnem w mokry piasek aż po brzegi. Krople wody stopniowo 

wsączają się przez otwory , za jednym razem zdobywa się w ten sposób około pół kubka 

wody. 

Inną metodę wymyślili Żołnierze Legii Cudzoziemskiej służący w północnej Afryce, Nie 

rozstają się oni, choć to dziwne w tym potwornym upale, z grubym wełnianym szalem. Kiedy 

dokopią się do wilgotnego piasku, rozkładają szal w głębi dołu i mocno wgniatają. 

Stosunkowo szybko wełna nasiąka wilgocią. Szal wykręca się wtedy do naczynia, albo wprost 

do ust. Nie wolno dopuścić do odwodnienia organizmu i dlatego trzeba pić, co jest. 

Wyjątek stanowi woda z okolic bagiennych, bo zawiera trujące składniki, ale z innego 

źródła można pić bez obaw. Także z kałuży. Wodę morską należy przyjmować w niewielkich 

ilościach - około pół litra - litr dziennie. Organizm wtedy bez problemów zwróci niewielką 

ilość soli.  

Budowa prostego filtru wody: 

Do wykonania najprostszego, a zarazem bardzo skutecznego filtru będziesz 

potrzebować kawałka tkaniny lub filtru papierowego oraz butelki ze ściętym dnem lub innego 

naczynia w postaci lejka. Dodatkowo, piach, kamyki lub mech (mech torfowy zawiera jodynę, 

co nadaje mu działanie antyseptyczne) i węgiel aktywny (czarny, 

mocno przepalony z ogniska). W przypadku pozyskiwania tkaniny 

do uzdatniania wody, pamiętaj, a by nie uszkadzać w tym celu 

swojej odzieży, a w szczególności skarpetek (maszerowanie bez nich 

będzie męczarnią, jednak w skrajnych przypadkach może okazać się 

to ostatecznością). Postaraj się wyciąć tkaninę z czegoś, co jest Ci 

najmniej potrzebne. Jako zamiennik butelki można zastosować 

obwiązane płaty kory np. brzozy. 

Kiedy masz już wszystkie składniki w zasięgu ręki, przystąp do budowy filtru. Zacznij 

od odcięcia dna butelki i zabezpieczenia jej wlewu fragmentem tkaniny. Jeśli materiał jest 

cienki, możesz złożyć go w kilka warstw. Następnie stopniowo wypełniaj butelkę  począwszy 
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od węgla, przez piach, a na kamieniach kończąc. Ilość warstw kamieni i piachu można 

zwiększyć, zależnie od stopnia zanieczyszczenia wody. Właśnie stworzyłeś swój filtr wodny, 

pozwalający na oczyszczenie płynu z zanieczyszczeń mechanicznych i wstępne osłabienie 

toksyn za pomocą węgla. Zależnie od ilości warstw, filtrowanie może zająć mniej lub więcej 

czasu. Niestety to jeszcze nie koniec, ten filtr pozwoli Ci jedynie przygotować wodę do 

dalszego uzdatniania, czyli gotowania lub destylacji. 

 

Gotując wodę należy pamiętać o fakcie, że długie gotowanie ma na nią negatywny 

wpływ. Im dłużej gotujemy wodę, tym więcej czystego płynu wyparuje, pozostawiając na dnie 

naczynia ewentualne zanieczyszczenia, co obniża jakość naszej wody. Gotowanie wody ma 

służyć jedynie do usuwania bakterii i wirusów chorobotwórczych, które giną w ciągu kilku 

chwil od zagotowania wody, a nawet wcześniej. Dlatego nie ma sensu gotować wodę 15 

minut, wręcz przeciwnie, podczas długiego gotowania wszystkie związki i minerały zawarte w 

wodzie mogą stać się toksyczne wydzielając azotany, arsen i fluorki! Dłuższe gotowanie 

jedynie zwiększa stężenie toksycznych substancji. Zdecydowanie optymalnym czasem 

gotowania wody są 2-3 minuty. 

 

Po filtrowaniu i gotowaniu, Twoja woda powinna być już zdatna do spożycia. Jeśli 

jednak nie masz pewności co do jej jakości, możesz sięgnąć po tabletki oczyszczające wodę, 

które są powszechnie dostępne. Alternatywą tabletek oczyszczających wodę jest jodyna i 

chlor. Wszystkie te środki dostępne są w aptece, lecz oczyszczanie wody jodyną i chlorem 

należy do tematów kontrowersyjnych, z powodu możliwych efektów ubocznych. Niektórzy 

uważają, że jodyna może być szkodliwa dla osób mających problemy z tarczycą i kobiet w 

ciąży, poza tym picie wody z jodyną przez dłuższy czas ma negatywny wpływ na organizm. 

Nawet posiadając specjalistyczne środki do uzdatniania wody, musisz najpierw pozbyć się 

zanieczyszczeń mechanicznych! 

 

Destylacja 

Destylacja wody polega na magazynowaniu cząsteczek pary w osobnym naczyniu. Ta 

metoda oczyszczania wody jest na tyle skuteczna, co na dłuższą metę szkodliwa, ponieważ 

destylowana woda jest pozbawiona makro i mikroelementów, które są niezbędne do 

poprawnego funkcjonowania organizmu. Spożywanie zdemineralizowanej wody może 

prowadzić do odwodnienia hipotonicznego, a nawet śmierci, ponieważ taki destylat 

zwyczajnie wypłucze z nas to co potrzebne do życia. Mimo ewentualnej szkodliwości takiej 

wody, wiedza jak zbudować prosty destylator może uratować życie survivalowca w opałach.. 

Najprostszym destylatorem wydaje się być połączenie dwóch naczyń za pomocą rurki 

umieszczonej w pokrywce. Jedno naczynie stawiamy nad źródłem ognia (dowiedz się jak 
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rozpalić ognisko), drugie poniżej, w chłodniejszym miejsu. Woda podgrzewana w jednym z 

tych naczyń będzie w postaci pary przedostawać się do drugiego naczynia – to nasza 

przedestylowana, oczyszczona woda. Jest to metoda najczęściej stosowana przy uzdatnianiu 

wody morskiej. 

Filtr do wody z węgla drzewnego, piasku i butelki PET 

https://www.youtube.com/watch?v=tODmZ3zUf0k 

Do przetrwania trudnych czasów konieczna jest woda. Warto mieć jej zapas, ale i kilka 

sposobów uzdatnienia wody z niepewnego źródła. Dziś pokażemy jeden z najprostszych 

filtrów do wody, jakie można wykonać w domu. 

Do zrobienia tego filtra potrzebujemy plastikowej butelki, węgla drzewnego, piasku i 

kamyczków albo żwiru. Przyda się też kawałek gęstej tkaniny, albo papieru toaletowego. 

Ucinamy dno butelki. Do szyjki wkładamy tkaninę, czy ręcznik papierowy. Węgiel drzewny 

rozdrabniamy w moździerzu, albo kamieniem na kawałku betonu. Rozdrobniony wsypujemy 

do butelki. Im większa warstwa, tym lepiej. To właśnie węgiel drzewny będzie pochłaniać 

zanieczyszczenia chemiczne, a częściowo przechwytywać także zanieczyszczenia biologiczne. 

Oczywiście taki filtr nie jest tak skuteczny w oczyszczaniu wody z różnych żyjątek jak filtry 

komercyjne. Nie można go traktować jako alternatywy dla rozwiązań dostępnych na rynku. 

Ale mimo to, taki filtr trzeba umieć zrobić, na wszelki wypadek. Na ewentualność, gdy innych 

możliwości filtrowania wody nie będzie. Wodę przefiltrowaną w ten sposób warto jednak 

zagotować, albo poddać dezynfekcji metodą sodis. Kolejną warstwę filtra stanowi piasek. 

Jego zadaniem jest usunięcie większości zanieczyszczeń mechanicznych, nim woda dotrze do 

warstwy węgla drzewnego. Zadaniem żwiru zaś jest odfiltrowanie dużych zanieczyszczeń 

pływających w wodzie, ale też zabezpieczenie przed naruszeniem niższych warstw filtra przez 

strumień wlewanej wody. Jak każdy filtr, tak i ten wymaga cierpliwości, by oczyścić większe 

ilości wody. Jak pisałem powyżej, tego filtra nie można uznać za alternatywę dla 

komercyjnych rozwiązań. Choć usunie z wody część pestycydów i metali ciężkich, oraz część 

zanieczyszczeń biologicznych, to może nie wystarczyć. Woda oczyszczona (czy może raczej 

podczyszczona) tym filtrem w dalszym ciągu może być szkodliwa dla zdrowia. W celu 

zneutralizowania w niej zanieczyszczeń biologicznych, korzystne będzie jej zagotowanie, lub 

poddanie dezynfekcji metodą sodis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tODmZ3zUf0k
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4. NAUKA  ALFABETU  MORSE’A 

 

Nauka alfabetu Morse’a może być bardzo prosta  wystarczy zapamiętać kilkanaście słów 

odpowiadających poszczególnym literom. Każde z tych słów sylabizujemy. Każda sylaba to 

jeden znak Morse’a, jeśli w danej sylabie występuje samogłoska „O” to stawiamy kreskę, jeśli 

samogłoski „O” nie ma, to zapisujemy kropkę. 

Alfabet Morse'a, kod złożony z kombinacji kropek i kresek (sygnałów krótkich i 

długich) tworzących odpowiedniki poszczególnych liter alfabetu, cyfr, znaków 

przestankowych oraz niektórych innych znaków i oznaczeń graficznych (nawiasów, 

pytajników, podkreśleń itp.). Stanowi podstawę sygnałów, które można przesyłać za pomocą 

impulsów elektrycznych, dźwięku, światła. Niegdyś powszechnie używany w telegrafii i 

radiotelegrafii. W komunikacji morskiej stosowany do końca 1998. Opracowany 1840 przez 

S.F.B. Morse'a. 

Morse Samuel Finley Breese (1791-1872), amerykański malarz i 

wynalazca. W latach 1837-1840 skonstruował telegraf 

elektromagnetyczny i opracował dlań specjalny alfabet telegraficzny 

złożony z kombinacji kropek i kresek. 

 

 

 

SYGNALIZACJA  można sygnalizować na wiele sposobów, przykłady niektórych: 
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- sygnalizacja ŚWIATŁEM 

KROPKA - sygnał 1 sekundowy 

KRESKA - sygnał 3 sekundowy 

 

- DŹWIĘKIEM, TELEGRAFICZNIE  

 https://www.youtube.com/watch?v=cp1_HmVRzoo 

https://www.youtube.com/watch?v=sg5rianUdTI 

KROPKA - krótki dźwięk, impuls 

KRESKA - dłuższy "" - zwykle też 1 / 3 sekundy, ale w wypadku telegrafów 

te wielkości się znacznie zmniejszają...... 

 

- CHORĄGIEWKAMI https://www.youtube.com/watch?v=3sggSX9sN8g 

 

KROPKA - uniesienie jednego ramienia 

KRESKA - uniesienie dwóch ramion 

KONIEC LITERY - machnięcie 1 chorągiewką na wys. kolan 

KONIEC WYRAZU - jw, ale oby dwiema chorągiewkami 

KONIEC WIADOMOŚCI, ZROZUMIANO, WYWOŁANIE - krzyżowanie chorągiewek nad 

głową 

BŁĄD, POWTÓRZ OSTATNIĄ LITERE- 7 kropek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cp1_HmVRzoo
https://www.youtube.com/watch?v=sg5rianUdTI
https://www.youtube.com/watch?v=3sggSX9sN8g
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a .- n -. ą .-.- 1 .---- . .-.-.- 
b -... o --- ć -.-.. 2 ..--- , --..-- 

c -.-. p .--. ę ..-.. 3 ...-- ' .----. 

d -.. q --.- ź --..- 4 ....- : ---... 

e . r .-. ch ---- 5 ..... ( -.--. 
f ..-. s ... ł .-..- 6 -.... ) -.--.- 

g --. t - ń --.-- 7 --... ? ..--.. 

h .... u ..- ó ---. 8 ---.. – -....- 

i .. v ...- ś ...-... 9 ----. _ ..--.- 
j .--- w .-- ż --..-. 0 ----- / -..-. 

k -.- x -..-         = -...- 

l .-.. y -.--         @ .--.-. 

m -- z --..         + .-.-. 
 

 

5. ROBIENIE PROSTYCH DOŚWIADCEŃ CHEMICZNYCH 

 

Doświadczenia chemiczne https://zabawyzn.wordpress.com/2017/01/10/doswiadczenia-

chemiczne-dla-dzieci/ 

http://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-zrobic-w-

domu.html 

Mocna herbata  https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia.html#herbata 

Na początek prymitywne doświadczenie, pokazujące że domowa kuchnia często bywa 

dobrym, a w niektórych przypadkach całkowicie wystarczającym laboratorium. 

Przygotuj 3 szklanki, łyżeczkę, sodę, kwasek cytrynowy (lub ocet), zaparz około 200cm3 

herbaty (powinna mieć ciemny odcień). Ustaw na stole szklanki - do każdej nalej identyczną 

ilość naparu herbaty (najlepiej bez fusów :-) ). Do pierwszej dodaj pół łyżeczki kwasku 

cytrynowego lub łyżkę octu, drugą zostaw do porównania, do trzeciej dodaj pół łyżeczki sody. 

Obserwuj zabarwienie roztworów w szklankach. Barwa w pierwszej szklance powinna 

zmienić się na bursztynową - charakteryzującą słabą herbatę, w trzeciej natomiast na 

ciemnobrunatną - charakterystyczną dla bardzo mocnego naparu. Zawarte w herbacie 

pochodne taniny zmieniają barwę pod wpływem pH. Dodatek wodorowęglanu sodu 

(NaHCO3 - sody), który łatwo hydrolizuje, gdyż jest solą słabego kwasu i mocnej zasady, 

podnosi stężenie jonów wodorotlenkowych (OH-) w roztworze, a co za tym idzie zwiększa pH. 

Dodanie kwasu cytrynowego lub octowego (ocet - CH3COOH), które dysocjując zwiększają 

stężenie jonów wodorowych (H+) w roztworze obniża pH. A teraz coś dla miłośników 

"mocnych" wrażeń: wlej zawartość trzeciej szklanki do pierwszej. Rozpocznie się dość 

burzliwa reakcja rozkładu anionów węglanowych. W jej wyniku zacznie się wydzielać 

dwutlenek węgla: 

https://zabawyzn.wordpress.com/2017/01/10/doswiadczenia-chemiczne-dla-dzieci/
https://zabawyzn.wordpress.com/2017/01/10/doswiadczenia-chemiczne-dla-dzieci/
http://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-zrobic-w-domu.html
http://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-zrobic-w-domu.html
https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia.html#herbata
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HCO3- + H+  -->  H2O + CO2^ . 

 Uzyskany roztwór wyglądem przypomina ciemne piwo, lub, jak kto woli, coca-colę. 

Świąteczna choinka     https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia.html#choinka 

Sprzęt i odczynniki: zlewka (poj. 250cm3), bagietka lub kawałek drutu, kawałek nici lub żyłki, 

blaszka cynkowa (można ją uzyskać przez rozbrojenie starego ogniwa - "paluszka"), 5% 

roztwór chlorku cyny(II). Do zlewki nalej roztworu SnCl2 (~ do 3/4 wysokości). Z blaszki wytnij 

kształt choinki - nie większy niż 2/3 wysokości zlewki. U góry wyciętego kawałka zrób mały 

otwór, przez który przewlecz nić i przywiąż nią blaszkę do bagietki. Włóż blaszkę do zlewki, a 

bagietkę oprzyj o ścianki zlewki. A teraz czekaj cierpliwie... Po kilkudziesięciu minutach na 

blaszce powinny osadzić się srebrzystobiałe błyszczące kryształki cyny. 

W wyniku reakcji Zn + Sn2+  -->  Zn2+ + Snv cynk, będący metalem o niższym potencjale 

elektrodowym, spowodował wytrącenie cyny z roztworu 

Wrzenie zimnej wody      https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia-2.html#woda 

Sprzęt: kolba, palnik denaturowy, wata 

Odczynniki: woda 

 

Opis doświadczenia: Zacznij podgrzewać wodę w kolbie. Przez otwartą szyjkę kolby 

wydostaje się ogrzane powietrze i częściowo para wodna. Po kilku minutach usuń kolbę znad 

płomienia i zamknij szybko jej wylot, przygotowanym wcześniej korkiem gumowym. Woda 

przestaje się gotować. Teraz obróć kolbę do góry dnem i umoczony w zimnej wodzie kawałek 

waty połóż na dnie kolby. Kolba oziębia się raptownie, para wodna znajdująca się w jej 

wnętrzu skrapla się, a ponieważ powietrza w kolbce pozostało niewiele, na skutek tego 

ciśnienie nad wodą jest mniejsze i woda ponownie zaczyna wrzeć. Podczas wrzenia tworzy się 

znów wiele pary wodnej, która zbiera się w zamkniętej kolbce nad wodą i stopniowo 

powiększa się ciśnienie: woda przestaje się gotować. Gdy jednak położysz ponownie na dno 

kolbki mokrą, zimną watę, woda wewnątrz kolby znów poczyna wrzeć. To samo zjawisko 

może być powtarzane wiele razy. W końcu dochodzimy do tego, że woda jest już tylko letnia, 

a jednak ciągle się jeszcze gotuje. 

Latający pieprz.   https://brainly.pl/zadanie/1248382 

 

Przygotuj: 

-pieprz 

-talerzyk  

-łyżeczka plastikowa 

https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia.html#choinka
https://docent.toborek.info/roznosci/doswiadczenia-2.html#woda
https://brainly.pl/zadanie/1248382
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Wykonanie: 

Na talerzyk wsypujemy cienką warstwę pieprzu. Plastikową 

łyżeczkę elektryzujemy (ja zawsze na włączonym 

telewizorze). przykładamy w okolicy ok. 2-3 cm. łyżeczkę nad 

talerzykiem z pieprzem. Do łyżeczki klei się pieprz. pieprz jest 

lekki a łyżeczka naelektryzowana więc pieprz się przykleja. 

 

 

6. EKSPERYMENTY ZUCHOWE 

Kolorowe wodne wulkany 

Ulubionym efektem doświadczeń są wybuchy! Wszystkie zabawy, w których coś się przelewa, 

wylewa i musuje, są idealne dla moich chłopców! Potrafią ich zająć na bardzo długo! A jeśli 

przy tym potrzebujemy minimum składników, układ jest idealny! 

Aby wykonać kolorowe wulkany, potrzebujecie: 

4 szklanki wypełnione wodą, bibułę w 3 kolorach (lub barwniki 

spożywcze), kwasek cytrynowy, opakowanie sody oczyszczonej, 

strzykawka lub po prostu łyżka 

W trzech szklankach barwimy wodę (w każdej na inny kolor) i wsypujemy kwasek 

cytrynowy, a w czwartej mieszamy ją z sodą oczyszczoną. Z ostatniej szklanki nabieramy 

strzykawką płyn i wlewamy go do każdej z kolorową wodą. Pod wpływem reakcji płyn 

zaczyna uciekać z pojemników, dlatego podłóżcie pod nie jakąś tacę czy blaszkę i obserwujcie 

spektakl kolorów! 

 

Kolorowy deszcz 

Gdy znudzi Wam się zabawa kolorowymi wulkanami, choć obstawiam, że nie nastąpi to zbyt 

szybko, możecie przekształcić je w kolejny eksperyment! Potrzebne: 

szklanka (lub słoik) wypełniony wodą do 3/4 wysokości, pianka do golenia, barwniki 

spożywcze 

Wystarczy, abyście wycisnęli piankę do golenia na powierzchnię wody, a następnie 

strzykawką, pipetą czy bezpośrednio z pojemnika wlewali kolorowy płyn. Chmura z pianki 

szybko napełni się barwami, a w wodzie zaobserwujecie niesamowity „deszcz”. 
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Burza w szklance wody 

Bardzo podobny efekt możecie również uzyskać bez korzystania z pianki. Tym razem 

potrzebne Wam będą: szklanka wypełniona wodą (do 3/4 wysokości), 4 łyżki oleju, barwniki 

spożywcze, miska i widelec 

Spróbujcie wymieszać klika kropel barwników w oleju, a 

następnie przelejcie go do wody. W efekcie uzyskacie pięknie 

tańczące w wodzie nitki kolorów. 

Lampa Lava 

Eksperyment wręcz hipnotyzujący, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe bąbelki 

można patrzeć bez końca. Jak wykonać taki eksperyment? 

 Przygotujcie: szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości), 

1/4 szklanki wody, barwnik spożywczy, tabletka musująca 

(Wapno, Witamina C lub Magnes) 

Do wody dolejcie klika kropli barwnika i całość wlejcie do 

szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt WOW, bo wlewana woda już 

zacznie przypominać bąbelki, a gdy dodacie tabletkę zupełnie zatracicie się w tym 

eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna się od 

nowa! 

Tańczący olej 

Wiele razy próbowaliśmy utopić olej w wodzie, jednak jak 

wiecie zawsze wypływa on na powierzchnię! Przy pomocy 

jednego kuchennego składnika, udało nam się sprawić, że 

chociaż na chwilę poszedł na dno!  

Do wykonania eksperymentu potrzebujecie: szklankę 

wypełnioną wodą (do 3/4 wysokości), 5 łyżek oleju, kakao, sól 

Do szklanki z wodą, wlejcie olej i dosypcie kakao. Górna część została pięknie zabarwiona, 

teraz sprawdźcie co się będzie działo kiedy wsypiecie sól? Efekt z pewnością Wam się 

spodoba! 

Galaktyka w słoiku 

Chcielibyście zamknąć kosmos w słoiku? Spróbujemy? 

 Przygotujcie: słoik wypełniony wodą (do połowy), barwniki 

spożywcze, watę, brokat, patyczki do szaszłyków 
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Zacznijcie od zabarwienia wody na niebiesko. Dodajcie watę do 

wysokości płynu, wsypcie trochę brokatu i zamieszajcie. 

Następnie dolejcie wodę zabarwioną na czerwono, ponownie 

dodajcie watę, brokat i podziwiajcie efekt swojej pracy. 

Wędrująca woda 

Czy woda potrafi się przemieszczać? Przeprowadziliśmy tego typu doświadczenie, którego 

efekty, chociaż długo wyczekiwane, zachwyciły nas do tego stopnia, że co jakiś czas 

powtarzamy zabawę.  

Przygotujcie: 3 szklanki z wodą, 3 puste szklanki, ręczniki papierowe, barwniki spożywcze 

Zacznijcie od zabarwienia wody, a następnie ułóżcie szklanki naprzemiennie pełna z pustą. 

Papierowy ręcznik zwińcie w rulon i włóżcie jeden koniec do wody, a drugi do pustej szklanki. 

Po pewnym czasie woda zacznie się przemieszczać i napełniać puste pojemniki. 

Jak wywołać deszcz? 

Podczas jednego z eksperymentów udało nam się wywołać 

deszcz! Na szczęście tylko w słoiku! Ale to dobra okazja, by 

porozmawiać z dziećmi o zjawiskach atmosferycznych i omówić 

skąd się one biorą!  

Potrzebne: słoik z wrzącą wodą, talerzyk, lód 

Na słoik z wodą nałóżcie talerz z kostkami lodu i obserwujcie co się będzie działo na 

ściankach szklanego pojemnika. A przy okazji koniecznie porozmawiajcie o deszczu i trzech 

stanach skupienia wody! 

Ciecz nienewtonowska 

Na koniec chcieliśmy złapać wodę tak, aby nie przelewała nam się 

przez ręce! I nawet przez chwilę było to możliwe, gdy zrobiliśmy 

tzw. ciecz nienewtonowską. 

 Potrzebne: 1/2 szklanki wody, 1 szklankę mąki ziemniaczanej, 

barwnik spożywczy 

Udało nam się złapać wodę w ręce, gdy dodaliśmy do niej mąkę ziemniaczaną. Uzyskana 

papka jest fascynująca w dotyku. Zgniatana w ręce ma konsystencję plasteliny, a 

pozostawiona sama sobie przelewa się przez palce. Koniecznie musicie tego spróbować, to 

zabawa nie tylko dla dzieci, Wam również się spodoba! 

 

PRZYDATNE   PROPOZYCJE   I   WIADOMOŚCI 
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1. Organizacja turnieju dla zuchów na przykładzie „The Brain: genialny umysł” 

2. Propozycja programowa GK Kwatery ZHP „Wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż 

umiem”  http://olesnica.zhp.pl/zhp-strona/uploads/2014/04/chce-wiedziec-

wiecej....pdf 

 

 

Parki Narodowe   https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce 

 

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie 

przyrody z 2004 r.[1] obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami 

przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i 

http://olesnica.zhp.pl/zhp-strona/uploads/2014/04/chce-wiedziec-wiecej....pdf
http://olesnica.zhp.pl/zhp-strona/uploads/2014/04/chce-wiedziec-wiecej....pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
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składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego 

stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 

1.

 

Babiogórski 
Park 
Narodowy 

okrzyn 
jeleni 

1955 Zawoja rezerwat biosfery 
UNESCO 

2.

 

Białowieski 
Park 
Narodowy 

żubr 1932 Białowieża rezerwat biosfery 
UNESCO, na liście 
światowego 
dziedzictwa UNESCO, 
dyplom Europy 

3. 

 

Biebrzański 
Park 
Narodowy 

batalion 
(bojownik) 

1993 Osowiec-
Twierdza 

 

4. 

 

Bieszczadzki 
Park 
Narodowy 

ryś 1973 Ustrzyki 
Górne 

rezerwat biosfery 
UNESCO, dyplom 
Europy 

5. 

 

Park 
Narodowy 
„Bory 
Tucholskie” 

głuszec 1996 Charzykowy rezerwat biosfery 
UNESCO 

6. 

 

Drawieński 
Park 
Narodowy 

wydra 1990 Drawno  

7. 

 

Gorczański 
Park 
Narodowy 

salamandra 
plamista 

1981 Poręba 
Wielka 

 

8. 

 

Park 
Narodowy 
Gór 
Stołowych 

Szczeliniec 
Wielki 

1993 Kudowa -
Zdrój 

 

9. 

 

Kampinoski 
Park 
Narodowy 

łoś 1959 Izabelin rezerwat biosfery 
UNESCO 

10. 

 

Karkonoski 
Park 
Narodowy 

dzwonek 
karkonoski i 
goryczka 
trojeściowa 

1959 Jelenia Góra Rezerwat biosfery 
UNESCO 

11. 

 

Magurski 
Park 
Narodowy 

orlik 
krzykliwy 

1995 Krempna  

12. Narwiański błotniak 1996 Kurowo  
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Park 
Narodowy 

stawowy 

13. 

 

Ojcowski Park 
Narodowy 

nietoperz 1956 Ojców  

14. 

 

Pieniński Park 
Narodowy 

Trzy Korony 1932 Krościenko 
nad 
Dunajcem 

 

15. 

 

Poleski Park 
Narodowy 

żuraw 1990 Urszulin rezerwat biosfery 
UNESCO 

16. 

 

Roztoczański 
Park 
Narodowy 

konik polski 1974 Zwierzyniec  

17. 

 

Słowiński 
Park 
Narodowy 

mewa 1967 Smołdzino rezerwat biosfery 
UNESCO 

18. 

 

Świętokrzyski 
Park 
Narodowy 

jeleń 1950 Bodzentyn  

19. Tatrzański 
Park 
Narodowy 

kozica 
tatrzańska 

1954 Zakopane rezerwat biosfery 
UNESCO 

20. 

 

Park 
Narodowy 
„Ujście 
Warty” 

gęś 
zbożowa 

2001 Chyrzyno  

21. 

 

Wielkopolski 
Park 
Narodowy 

puszczyk 1957 Jeziory  

22. 

 

Wigierski 
Park 
Narodowy 

bóbr na tle 
jeziora 
Wigry 

1989 Krzywe  

23. 

 

Woliński Park 
Narodowy 

bielik 1960 Międzyzdroje  
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Białowieski Park Narodowy 

 

  

Pieniński Park Narodowy 

 

  

Świętokrzyski Park Narodowy 

 

  

 

Babiogórski Park Narodowy 

 

  

Tatrzański Park Narodowy 

 

  

Ojcowski Park Narodowy 

 

  

Wielkopolski Park Narodowy 

 

 

 

Kampinoski Park Narodowy 

 

 Karkonoski Park Narodowy 

 

  

Woliński Park Narodowy 

 

 Słowiński Park Narodowy 
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Bieszczadzki Park Narodowy 

 

 Roztoczański Park Narodowy 

 

  

Gorczański Park Narodowy 

 

 

Wigierski Park Narodowy 

 

  

Drawieński Park Narodowy 

 

Poleski Park Narodowy 

 

  

Biebrzański Park Narodowy 

 

Park Narodowy Gór Stołowych 

 

  

 

Magurski Park Narodowy 

 

 

Park Narodowy Bory Tucholskie 

 

  

Narwiański Park Narodowy 

 

  

Park Narodowy Ujście Warty 
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Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 


