
KOLOROWA TĘCZA 

 

1. EKSPERYMENT 

Jak powstaje tęcza, jak mieszają się barwy… 

           Do zabawy potrzebujecie: jednego opakowania cukierków Skittles, 
ewentualnie innych mocno barwionych drażetek, duży talerz najlepiej biały, 
wodę w temperaturze pokojowej. Wokół rantu talerza układamy cukierki w 
kształcie okręgu, następnie wlewamy powoli na środek talerza wodę i 
obserwujemy co się dzieje. Ważne aby po wlaniu wody nie przestawiać i nie 
przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w 
miejscu. Cukierki zaczynają puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób już po 
kilku sekundach barwiąc wodę niczym powstająca tęcza. Eksperyment robi duże 
wrzenie na dzieciach. 
 
ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA: 

 

 JAKIE UDAŁO SIĘ UZSAĆ KOLORY?  

 CO ONE CI PRZYPOMIANAJ? 

 JAKIE ZJAWISKO ATMOSFERYCZNE KOJARZY  

SIĘ Z TYMI KOLORAMI? 

 KIEDY I GDZIE MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ TĘCZĘ? 

 CO JEST POTRZEBNE ABY POWSTAŁA PRAWDZIWA TĘCZA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Oto kilka pomysłów na domowe eksperymenty, które wykonacie w kilka chwil.  

Dobra wiadomość jest taka, że są stosunkowo niebrudzące, więc nie będziecie mieć dużo 

sprzątania! Za to świetna zabawa gwarantowana! 
 

 MIESZANIE KOLORÓW 
Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy 

stworzyć inne. Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do 

żywności. Wlewamy wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy 

ją. Pozostałą przestrzeń uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki 

zakręcamy. Przy potrząsaniu kolory się mieszają, potem wracają na swoje 

miejsce. Proste, prawda? 

 

 BARWIENIE SOLI  
Potrzebne będą: duża kuweta i sól (w wersji zimowej: śnieg), barwniki spożywcze  

i pipeta. Przedszkolak za pomocą pipety może nanosić różne kolorowe wzory  

i obserwować zmieniające się barwy. 

 

 BARWNA MOZAIKA  
Wystarczą: talerz, mleko, barwniki do żywności, odrobina płynu do naczyń i 

patyczek kosmetyczny. Nalewamy mleko na talerzyk. Robimy w nim plamki z 

dowolnych kolorów. Patyczek zwilżamy w płynie do naczyń, wkładamy do mleka 

i gotowe! 

 

 DMUCHANIE BALONU 
Do tego eksperymentu potrzebne będą: balony, butelki, ocet winny i soda 

oczyszczona (poproś rodzica o pomoc). Wsypujemy odrobinę sody do balonika 

(za pomocą lejka lub uciętej butelki). Do pustych butelek wlewamy ocet winny i 

odrobinę barwnika. Nakładamy balon na butelkę i obserwujemy, jak się napełnia. 

 

 SENSORYCZNE MIGOCZĄCE GNIOTKI 
Potrzebne będą: butelka, woda, bezbarwny klej w płynie, balon i brokat lub inne 

świecidełka. Butelkę wypełniamy wodą do połowy. Dodajemy trochę kleju i 

mieszamy. Następnie wsypujemy brokat. Na butelkę ostrożnie zakładamy balon i 

przelewamy ciecz. Wiążemy i gotowe! 

 

 MEDUZA W BUTELCE 
Potrzebne będą: butelka, niebieski barwnik do żywności, woda i folia spożywcza. 

Folię tniemy na kawałki i formujemy z niej coś na kształt meduzy. Wlewamy do 

butelki wodę i odrobinę barwnika. Następnie umieszczamy tam meduzę, 

zakręcamy i gotowe! 

 

Oto link do eksperymentów które można oglądać przed wykonaniem jego z nich: 

 https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/ 

 

Spróbuj wraz z rodzicem wykonać jeden z nich. Powodzenia! Udanej zabawy 😊 

https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/


3. A jak myślisz jak powstaje prawdziwa tęcza? 

Spróbujmy razem ją stworzyć. 
 

Jak zrobić tęczę w domu 

Czy zdarzało się, że widok tęczy cię zachwycił? Czy nie wydawało się, że ten cud natury jest 

prawdziwą magią? A czy domyślasz się, że tęczę można zrobić w domu? Gdy dziecko 

przeprowadzi ten wesoły i kolorowy eksperyment, będzie zaskoczone, jak proste i łatwe jest 

tworzenie podobnych cudów. Wystarczy tylko kilka zwykłych przedmiotów codziennego 

użytku... charakter tego wielobarwnego zjawiska atmosferycznego stanie się bliższy i bardziej 

zrozumiały. 

Co będzie potrzebne: 

 szklanka wody (wypełniona w około trzech czwartych wysokości); 

 biały papier; 

 słoneczny dzień. 

 

Instrukcja działań: 
1. Szklankę wypełnij w około trzech czwartych wysokości wodą i weź arkusz białego papieru. 

2. Następnie poproś, żeby dziecko podniosło ją do okna. Można także pójść w inne miejsce, 

gdzie jest światło słoneczne. 

3. Potem niech dziecko trzyma szklankę prosto nad papierem (ostrożnie, żeby nie rozlać)  

i uważnie obserwuje, co się będzie działo ze światłem. 

4. Zwróć uwagę dziecka na to, jak światło słoneczne przechodzi przez szklankę wody, 

załamuje się i tworzy wielobarwny obraz na papierze. No i co? Udało się? 

5. A teraz zaproponuj dziecku, żeby kontynuowało eksperyment. Niech trzyma szklankę 

wody w różnych odległościach od papieru i pod różnym kątem. Jakie są wyniki?  

Czy coś się zmieniło? 

Co się dzieje? 
Chociaż zazwyczaj widzimy tęczę na niebie w postaci wielobarwnego łuku, może ona 

również powstać w innych miejscach. Być może widziałeś tęczę przy fontannach czy 

wodospadach. Przeprowadziwszy ten eksperyment, udało ci się stworzyć własną tęczę  

w domu. 

Tęcza powstaje ponieważ światło słoneczne się załamuje, przechodząc przez krople deszczu. 

To samo odbywa się, gdy światło słoneczne przechodzi przez szklankę wody. Załamuje  

się i rozdziela na czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy 

kolory. Te kolory są nazywane widmem optycznym. 

Co ciekawe, promień skierowany na szklankę z wodą jest biały, a wszystkie kolory spektrum 

są zebrane razem. Dopiero przechodząc przez przezroczystą przeszkodę (krople wody lub 

szkło), z białego rozdzielił się na siedem różnych kolorów. 



Dlaczego więc się rozdzielił? Dlatego, że światło składa się z różnej długości fal 

elektromagnetycznych. Najkrótsze fale są czerwonego koloru, mają najmniej energii i dlatego 

mniej się załamują. Natomiast najdłuższe są fioletowe, mają dużo energii i więcej się 

załamują. Można zauważyć, że te kolory znajdują się zwykle z różnych stron tęczy.  

Inne kolory mają pośrednią długość fali i znajdują się pośrodku. 
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4. Jakie kolory występują w tęczy?  

Wymień je. 

Czy wiesz ze jest 7 kolorów które występują w tęczy?  

Oto one: 

• Czerwony 
• Pomarańczowy 
• Żółty 
• Zielony 
• Niebieski 



• Indygo/ granat (ciemny błękit) 
• Fioletowy 

 

 

5. Pokoloruj tęcze według podanego wyżej schematu kolorów.  

 


