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DRUHNO DRUŻYNOWA, DRUHU DRUŻYNOWY!

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik 

Związku Harcerstwa Polskiego

Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem… 
Te słowa są drogowskazem postępowania każdego zucha, 
harcerza i instruktora.

Ważną cechą ludzi aktywnych jest otwartość na świat i chęć 
zrozumienia zjawisk w nas i wokół nas. Dzisiaj potrafi my wytłumaczyć to, co naszym dziad-
kom wydawało się magią.  Korzystamy z urządzeń, o których nie śniło się wcześniejszym po-
koleniom.

Tegoroczna propozycja programowa odpowiada na wyzwania, które stawia przed nami 
współczesny świat. Realizacja zadań propozycji pozwoli Wam i Waszym zuchom, harcerzom, 
harcerzom starszym i wędrownikom przyjrzeć się bliżej nauce i technice, z której korzysta-
cie w codziennym życiu. 

Realizując tę propozycję programową, będziemy używać inteligentnych urządzeń i gadże-
tów rewolucjonizujących codzienne życie. Nauczymy się, jak je efektywnie i mądrze wyko-
rzystywać oraz dotrzemy do istoty ich funkcjonowania. Równocześnie sięgniemy po mate-
riały, które ktoś inny wyrzuciłby do kosza i stworzymy z nich rzeczy piękne i użyteczne.

Zadania i projekty propozycji programowej „Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć wię-
cej niż umiem” służą przede wszystkim samodoskonaleniu się, kształceniu intelektualnemu, 
rozwojowi praktycznych umiejętności i postaw innowacyjnych. Wierzę, że dla niektórych 
z Waszych podopiecznych będą pomocne w wyborze szkoły lub kierunku studiów i staną się 
początkiem pasji na całe życie.

Jestem przekonana, że wśród zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP jest wielu przyszłych 
wynalazców i innowatorów. Niech zadania tej propozycji programowej zainspirują Was do 
działania, nieustannej pracy nad sobą i odkrywania pasji w swoim życiu. Bądźcie kreatywni! 
Bądźcie innowacyjni! 

Czuwaj!



Jeśli myślicie, że nauka nie może zaoferować nic in-
nego niż zadania domowe, podręcznikowe teksty czy 
nudne obliczenia, mylicie się. Rozbudźcie w sobie i swo-
ich wychowankach chęć poznawania nowych rzeczy. 
Na początek możecie skorzystać z przedstawionych 
tu doświadczeń, pomysłów na projekty, zajęcia czy 
zbiórki. A później... Kto wie? Może wspólnie z zastę-
pem, grupą projektową czy drużyną dokonacie istotne-
go odkrycia lub wynalazku? 
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W propozycji programowej „Chcę wiedzieć więcej niż wiem, 
umieć więcej niż umiem” zwracamy uwagę na rozwój intelektualny 
i kształcenie umiejętności z różnych dziedzin. Podstawowe cele, które 
możemy osiągnąć dzięki niej, to:
 budowanie wśród zuchów, harcerzy i instruktorów świadomości po-

stępu naukowego i technicznego,
 wyrobienie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami 

i technologiami, z jak najpełniejszym wykorzystaniem ich możliwości,
 rozbudzanie zainteresowań i ambicji naukowych, pokazanie możliwości rozwoju osobiste-

go i zawodowego w dziedzinach związanych z nauką i techniką,
 rozwijanie wyobraźni, kształcenie umiejętności manualnych, poczucia estetyki i kreatyw-

ności w technicznym działaniu,
 upowszechnianie pracy z wykorzystaniem projektów.

Propozycję tworzą dwa obszary aktywności:
 Chcę wiedzieć więcej – w którym poznajemy świat nauki, przede wszystkim fi zyki 

i chemii, ale możemy też zainteresować się np. astronomią, biologią, medycyną, matematyką...
 Chcę umieć więcej – w którym zachęcamy do działań praktycznych związanych 

z różnymi dziedzinami technicznymi (tradycyjnymi i najnowszymi), namawiamy do wprowa-
dzenia na zbiórki nowych technologii, ale także do wytwarzania, naprawiania, upiększania 
i zmieniania otoczenia przy użyciu własnych rąk i oryginalnych pomysłów.

Proponujemy, aby przedsięwzięcia związane z tematem naszej propozycji znalazły się 
w programie każdej gromady i drużyny – realizowane jako cykle sprawnościowe, zadania ze-
społowe zastępów, projekty starszoharcerskie czy wędrownicze wyczyny. Przedstawione tu 
działania to tylko inspiracja, realizujcie własne pomysły, wynikające z Waszych zainteresowań, 
potrzeb i możliwości. 

Nie zapomnijcie o instrumentach metodycznych odpowiednich dla grup wiekowych. 
Zwróćcie uwagę na wymagania stopni harcerskich dotyczące rozwoju intelektualnego i zdo-
bywania technicznych umiejętności. Prezentowane w broszurze sprawności zuchowe i har-
cerskie to tylko przykłady, poszukajcie jeszcze innych w podstawowych zestawach. Przy 

Jaki ma być człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo? (...) Powinien być człowie-
kiem uczącym się, czyli gotowym na zmiany – stale poszukiwać rozwiązań i zadań, uczyć 
się (nie tylko na błędach), być ciekawym świata, poszukiwać i selekcjonować informacje, od-
najdywać siebie w procesie zmian oraz chętnie zdobywać wiedzę i wykształcenie oraz do-
świadczenie. Powinien pracować nad sobą całe życie – planować swój rozwój, starać się być 
wszechstronnym, mieć pasję, odważnie podejmować wyzwania i konsekwentnie realizować 
cele. Powinien chcieć wiedzieć więcej niż wie i umieć więcej niż umie.

Podstawy wychowawcze ZHP
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okazji tej propozycji bardziej niż kiedykolwiek zachęcam Was także do tego, abyście tworzyli 
nowe sprawności, na miarę naszych czasów. Jeśli opracujecie takie, przyślijcie je do Wydziału 
Programowego GK ZHP – istniejący zestaw sprawności czeka na odświeżenie i aktualizację.

Gromady i drużyny, które przystąpią do realizacji propozycji programowej „Chcę wie-
dzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem”, powinny wykonać po jednym zadaniu z każ-
dego z dwóch obszarów („Chcę wiedzieć więcej” i „Chcę umieć więcej”), a następnie infor-
mację o tym  – w dowolnej formie – przysłać do 30 czerwca 2014 r. na adres:

program@zhp.pl
lub

Główna Kwatera ZHP
00-491 Warszawa

ul. M. Konopnickiej 6.

Na drużyny, które zrealizują zadania, czekają atrakcyjne nagrody.
Ponadto co miesiąc (od października 2013 do czerwca 2014) na stronach www.zhp.pl, 

www.program.zhp.pl i www.propozycje.zhp.pl ogłaszane będą związane z propozycją kon-
kursy – indywidualne i dla harcerskich zespołów. Zwycięzcy tych konkursów również zosta-
ną nagrodzeni. 

hm. Emilia Kulczyk-Prus
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CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Poznajemy świat nauki, przede wszystkim fi zyki i chemii, ale możemy też 

zainteresować się np. astronomią, biologią, medycyną, matematyką...

Aby oddziaływać na rozwój intelektualny naszych wychowanków, spoglądajmy na 
świat jak na wielką księgę, z której możemy czytać i  – co najważniejsze – czytać ze 
zrozumieniem.

Znajomość otaczającego nas świata nie jest wiedzą zarezerwowaną dla profesorów. Jest 
częścią dobrego wychowania, szczególnie w harcerstwie, które stawia na wszechstronny 
rozwój, w tym rozwój intelektualny. Dobrze jest nie tylko podziwiać, ale także umieć wytłu-
maczyć to, co się widzi, słyszy lub czuje. Często znajomość podstaw takich dziedzin, jak fi zy-
ka czy chemia, może po prostu ułatwić życie. 

Wprowadzając tematykę „naukową” do programu drużyny, pamiętaj, by nie zamieniać 
zbiórek w lekcje fi zyki czy chemii, ale raczej rozbudzać i pielęgnować u swoich wychowan-
ków umiejętność obserwacji i dziwienia się otaczającej nas przyrodzie.

Zuchy bawiąc się w naukowca (np. realizując cykl sprawnościowy „młody naukowiec”), 
mogą zamienić domową kuchnię, klasę lub harcówkę w laboratorium. Wiele prostych i jed-
nocześnie efektownych eksperymentów wymaga materiałów, które możemy znaleźć w domu. 

Harcerze mogą zetknąć się z fi zyką i chemią podczas gier i biegów. Wtedy mogą się prze-
konać, że korzysta z nich niejedna technika harcerska. Można się również pokusić o wymy-
ślenie „fi zycznych harców” – praktycznych zadań dla zastępów, których nie da się wykonać 
bez znajomości fi zyki lub chemii. Nieograniczoną możliwość eksperymentowania dają zada-
nia zespołowe. 

Przed harcerzami starszymi stoją otworem własne projekty naukowe, dłuższe i systema-
tyczne obserwacje. Warto zadbać o to, by w pracy grup projektowych, zastępów lub dru-
żyn – na drodze do poszukiwania zainteresowań – przynajmniej raz pojawiła się ta tematyka. 

I wreszcie wędrownicy. Tu już czas na podglądanie pracy prawdziwych naukowców, a na-
wet współdziałanie z nimi, poważne zgłębianie tematów, które ułatwi dokonywanie wyborów 
związanych ze studiami czy przyszłą pracą zawodową.

hm. Wiesław Laskowski
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BANK POMYSŁÓW
Niemal każdy z przedstawionych pomysłów, przy odpowiednim zaplanowaniu 

pracy i określeniu poziomu merytorycznego, może być zrealizowany w dowolnej 
grupie wiekowej: zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

.  „Kawiarnia naukowa” – regularne 
spotkania z naukowcami.

 Wycieczka do centrum nauki, muzeum 
techniki, na wystawę interaktywną. 

 Udział w festiwalu nauki, pikniku na-
ukowym.

 Pokazy eksperymentów dla kolegów 
z drużyny, zuchów, kolegów ze szkoły.

 Wycieczka do planetarium lub obser-
watorium astronomicznego (wykaz planeta-
riów możecie znaleźć tutaj: http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Planetarium).

 Harce fi zyczne – do wykorzystania 
np. podczas gry terenowej, biegu harcerskie-
go lub na zbiórce. Należy zwrócić uwagę na 
zrozumienie istoty zjawisk:
 podnieś 50-kilogramowy worek ziemnia-

ków, do dyspozycji masz bloczki i linę,
 napraw wgniecioną piłeczkę pingpongową,
 zagotuj wodę w papierowym kubku,
 „przyklej”  balon do sufi tu,
 bez użycia narzędzi napraw młotek, z któ-

rego zsunął się obuch,
 zapal diodę LED, wykorzystując prąd 

z ziemniaków,
 wyjaśnij, dlaczego niebo jest niebieskie, 

a zachodzące słońce czerwone,
 przetnij lód tak, aby po przecięciu był na-

dal jednolitą bryłą,
 zmierz prędkość jadącego samochodu,
 odczytaj hasło, które złożysz z brakujących 

liter w różnych wzorach fi zycznych,
 wyjaśnij, dlaczego kociołek wieszamy nad 

ogniem, a nie stawiamy obok,
 przejdź po równoważni, trzymając tyczkę 

do balansowania,
 wpraw w drgania strunę gitary bez jej do-

tykania,

 oblicz odległość od miejsca wyładowania 
elektrycznego podczas burzy,

 wyjaśnij, jak działa termos,
 znajdź gwiazdozbiór, posługując się mapą 

nieba,
 zbuduj zegar słoneczny i określ godzinę.

 Obserwacje nieba przez teleskop.
 Prowadzenie rubryki naukowej w ga-

zetce szkolnej, drużyny lub hufca.
 Wizyta w pracowni naukowej w uni-

wersytecie, politechnice lub instytucie na-
ukowym.

 Oglądanie wybranych odcinków serii 
„Byli sobie wynalazcy” i „Był sobie kosmos”.

 Udział w konkursie lub olimpiadzie fi -
zycznej.

 Kwiz naukowy na zbiórce.
 Korepetycje dla młodszych kolegów.
 Udział w wykładzie popularnonauko-

wym.
 Przeprowadzenie symulacji ekspery-

mentu fi zycznego w projekcie e-doświad-
czenia (http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl).

 Przystąpienie do projektu astrono-
micznego w serwisie www.zooniverse.org. 
Zooniverse to miejsce w Internecie, gdzie 
realizowane są największe obywatelskie pro-
jekty naukowe, np. poszukiwanie galaktyk, 
badanie powierzchni Księżyca czy odnajdy-
wanie planet. 

 Prowadzenie obserwacji Księżyca. 
Notowanie położenia i widocznego kształtu.

 Debata (kuźnica, sąd nad poglądem) na 
ważny i aktualny temat naukowy.

 Konkurs na najciekawszą fotografi ę 
lub fi lm przedstawiający występujące w przy-
rodzie zjawisko fi zyczne.
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 zuchy

CHEMIK (zespołowa)
1. Odwiedziliśmy pracownię alchemika. Poszukiwaliśmy złota w róż-
nych substancjach.
2. Wykonaliśmy atrament sympatyczny. Wszystkie przeprowadzane 
przez nas doświadczenia zapisywaliśmy w naszej księdze chemicznej.
3. Spotkaliśmy się z chemikiem, który opowiedział nam o środkach che-
micznych stosowanych w gospodarstwie domowym.
4. Urządziliśmy laboratorium chemiczne, w którym badaliśmy różne środki czystości.
5. Wykonaliśmy plakaty reklamujące bezpieczne środki czystości. Zaprezentowaliśmy je ro-
dzicom.
6 Dokonaliśmy przeglądu używanych w domu środków kosmetycznych i czyszczących. 
7. Założyliśmy zuchową poradnię usuwania różnych plam.
8. Zorganizowaliśmy wieczór sztuk chemicznych.

Uwagi. Zuch „chemik” jest dokładny, ostrożny i wytrwały. Wie, jaką rolę w życiu człowie-
ka odgrywa obecnie chemia. Interesuje się jej praktycznym wykorzystaniem. Potrafi  wska-
zać produkty chemiczne w swoim otoczeniu. Wie, których środków chemicznych używać do 
prania, sprzątania, mycia i higieny ciała. Zna symbole oznaczające bezpieczne środki czystości. 
Warto w trakcie zabaw korzystać z takich środków chemicznych, jak: sól, ocet, soda oczysz-
czona, mydło, sok z kiszonej kapusty.

Jest to sprawność przeznaczona dla zuchów starszych. Zdobywa się ją raczej w pomiesz-
czeniu, choć można ją z powodzeniem zdobyć na kolonii, gdzie mamy warunki, aby zuchy po-
znały różne środki czystości i zdrową żywność oraz starały się kupować zdrowe produkty.

Przy zdobywaniu sprawności warto zwrócić uwagę dzieci na toksyczność wielu substan-
cji chemicznych, przypomnieć o zachowaniu ostrożności w użyciu jakichkolwiek, nawet zna-
nych środków chemicznych.

MŁODY NAUKOWIEC (zespołowa)
1. Odwiedziliśmy interaktywną wystawę (np. w centrum nauki albo zor-
ganizowaną czasowo) lub wzięliśmy udział w warsztatach naukowych dla 
dzieci (pikniku, festiwalu).
2. Stworzyliśmy własny klub eksperymentów (fabrykę doświadczeń).
3 Wykonaliśmy doświadczenia naukowe w terenie i poczyniliśmy własne 
obserwacje przyrodnicze lub meteorologiczne.
4. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z naukowcem (pasjonatem jakiejś dziedziny wiedzy). 
5. Założyliśmy wielką księgę eksperymentów.
6. Prezentowaliśmy własne zainteresowania zuchom z gromady lub urządziliśmy szóstkowe 
„popisy” naukowe.
7. Zorganizowaliśmy zuchowe laboratorium, opracowaliśmy wspólny wynalazek gromady.
8. Oglądaliśmy wystąpienia młodych pasjonatów z krajowych konferencji TEDxKids.

SPRAWNOŚCI
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Uwagi. „Młody naukowiec” to żądny poznawania świata zuch. Posiada liczne lub sprecy-
zowane zainteresowania, rozwija je i lubi się nimi dzielić. Jest kreatywny i nie boi się wyzwań. 
Pracuje zarówno samodzielnie, jak i w szóstce, przygotowując nowe doświadczenia.

   harcerze, harcerze starsi, wędrownicy

NAUKOWIEC * 
1. Odwiedził/a interaktywną wystawę poświęconą wynalazkom, technice 
lub nauce, np. w muzeum techniki, centrum nauki czy na festiwalu naukowym.
2. Przeprowadził/a eksperyment, podczas którego obserwował/a wybrane 
zjawisko. Prowadził/a dziennik badawczy. O wynikach eksperymentu opo-
wiedział/a na zbiórce zastępu lub drużyny.
3. Przeczytał/a artykuł popularnonaukowy.
4. Zorganizował/a kwiz naukowy dla zastępu lub drużyny. 
5. Poznał/a sylwetkę wybranego polskiego naukowca.

FIZYK * * 
1. Przygotował/a i przeprowadził/a na zbiórce pokaz trzech eksperymen-
tów, w którym przedstawił/a i wytłumaczył/a wybrane zjawiska fi zyczne. 
2 Nakręcił/a fi lm, na którym utrwalił/a eksperyment, który zaskoczy wi-
dzów. Wyjaśnił/a obserwowane zjawisko.
3. Zna fi zyczne podstawy działania urządzeń przydatnych w harcerskich 
działaniach: kompas, GPS, bloczek, szkło powiększające, żagiel, łódka, termos itp.
4. Przeczytał/a wybraną książkę popularnonaukową z fi zyki lub obejrzał/a serię programów 
telewizyjnych.
5. Poznał/a sylwetki fi zyków, w tym Polaków,  zasłużonych dla rozwoju tej dziedziny nauki.

CHEMIK * *
1. Potrafi  wskazać i wytłumaczyć kilka zjawisk chemicznych, z którymi ma-
my do czynienia w codziennym życiu.
2. Zna nazwy 15 pierwiastków i związków chemicznych, ich własności 
i zastosowania. 
3. Umie posługiwać się prostymi urządzeniami laboratoryjnymi, przedsta-
wił/a na zbiórce (w ramach prezentacji projektu) 3 doświadczenia che-
miczne, które wykonał/a, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Omówił/a ich rezultaty.
4. Umie wywabić plamy z atramentu, tłuszczu, owoców. Potrafi  zmyć z rąk smołę i farbę olej-
ną, zaimpregnować tkaninę, zmiękczyć wodę. Stosował/a ekologiczne środki do prania, czysz-
czenia, sprzątania.
5. Przeczytał/a książkę popularnonaukową lub obejrzał/a serię programów telewizyjnych 
dotyczących chemii.
6. Zna osiągnięcia naukowe najwybitniejszych polskich chemików: Jana Śniadeckiego, Ignace-
go Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Marii Skłodowskiej-Curie.
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ASTRONOM * * 
1. Potrafi  wskazać 5 gwiazdozbiorów i nazwać widoczne gołym okiem 
planety.
2. Prowadził/a regularne obserwacje astronomiczne i dziennik badawczy. 
Wyniki przedstawił/a na zbiórce zastępu/drużyny.
3. Przeprowadził/a obserwację nieba przy wykorzystaniu teleskopu. 
4 Odbył/a wycieczkę do planetarium lub obserwatorium astronomicznego.
5. Potrafi  korzystać z mapy nieba. Zna popularne aplikacje ułatwiające orientację na niebie 
(np. Stellarium, Google Sky Map).
6. Zna wybrane sylwetki najsławniejszych polskich astronomów, w tym Mikołaja Koperni-
ka i Jana Heweliusza.

BADACZ–BADACZKA * * * 
1. Wykazał/a się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia 
fi zyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnografi czne, archeologiczne, hi-
storyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).
2. W interesujący sposób przedstawił/a dziedzinę swoich zainteresowań.
3. Spopularyzował/a w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie 
historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.
4. Zorganizował/a młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.
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ZNAKI SŁUŻB
 ZNAK SŁUŻBY NAUCE

Patrz szeroko i nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko, wciąż patrz 
szerzej – mawiał Robert Baden-Powell. 

We współczesnym świecie zachodzą szybkie zmiany. Są one skutkiem 
rozwoju naszej cywilizacji. Zmiany w środowisku naturalnym, postęp 
techniczny, przemiany ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe 
dotyczą wszystkich mieszkańców Ziemi. Są nieuniknione, wiążą się bowiem z każdą dzie-
dziną życia człowieka i społeczeństwa. Globalizacja gospodarki, wyścig technologiczny, zmia-
ny struktury społecznej, ewolucja postaw i systemów wartości, nowe modele zarządzania 
pogłębiają te procesy. Współczesna cywilizacja musi sobie poradzić z wieloma problemami: 
ekologicznym, energetycznym, demografi cznym, społecznymi i gospodarczymi.

Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety. To my stanowimy jej najcenniejszy 
zasób. Od troski o nasz własny rozwój intelektualny, od naszej wiedzy, umiejętności i wy-
obraźni zależeć będzie, czy w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu, wobec wielości pro-
blemów, którym musimy sprostać, odpowiemy na wyzwanie przyszłości.

Taka właśnie jest idea wędrowniczej służby nauce: przygotować się do tego wyzwania, 
rozwijać się intelektualnie, pogłębiać swoją wiedzę, budować wyobraźnię ludzi, kreować 
twórcze postawy, dążyć do poszukiwania rozwiązań różnych problemów, z jakimi boryka się 
człowiek, pobudzać zainteresowanie nauką i nowinkami technicznymi, otwierać innym oczy 
na problemy współczesnego świata.

Wypełniać tę wędrowniczą służbę i zdobyć znak można na przykład:
 organizując w drużynie, szkole, hufcu, domu kultury grupy samokształceniowe oferując po-

moc w nauce języków obcych, obsłudze komputera, zajęciach sprawiających wam trud-
ność w szkole;

 pogłębiając swą wiedzę, poznając nowe lektury, dyskutując, spotykając się ze specjalista-
mi z różnych dziedzin, uczestnicząc w olimpiadach wiedzy, organizując konkursy, turnieje;

 organizując harcerski klub naukowy, zajmując się różnymi dziedzinami nauki, szukając wła-
snych rozwiązań problemów naszej małej planety;

 prowadząc dyskusję i wymieniając się wiadomościami w gronie skautowym (np. za pomo-
cą Internetu);

 nawiązując kontakt z różnymi instytucjami naukowymi i technicznymi, organizując we 
współpracy z nimi harcerskie sesje naukowe, odczyty, dyskusje, festiwale nauki;

 myśląc globalnie, działajcie lokalnie, podejmując próbę lokalnego rozwiązania któregoś 
z globalnych problemów; 

 organizując harcerskie obozy naukowe;
 organizując wędrówki tematyczne, dotyczące zagadnień naukowych lub technicznych;
 organizując Harcerski Klub Internetowy, w którym będzie można nauczyć się korzystać 

z zasobów Sieci;
 zapewniając wsparcie hufcom, szczepom i drużynom pod względem obsługi informatycz-

nej i technicznej (prowadzenie stron www, pisanie programów ułatwiających pracę, itp).
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BATERIA Z ZIEMNIAKA
WYKONANIE
1. Umieść elektrody (miedzianą i aluminiową) w ziemniaku. 
Przymocuj do nich przewody. 
2. Teraz zbuduj baterię ogniw ziemniaczanych, łącząc je 
ze sobą szeregowo, tzn. miedzianą elektrodę z aluminiową 
w kolejnym ziemniaku itd. 
3. Połącz w ten sposób 4–5 ziemniaków (z jednego ziem-
niaka można uzyskać napięcie ok. 1 V) i podłącz do nich od-
biornik prądu. 

WYJAŚNIENIE
Zasada uzyskania prądu elektrycznego z ziemniaka jest ta-

ka sama, jak w przypadku akumulatora. Zadanie polegało na 
zbudowaniu ogniwa galwanicznego, które składa się z dwóch 
elektrod (blaszek, które włożyliśmy do ziemniaka) oraz 

elektrolitu (ziemniak może 
z powodzeniem spełniać jego 
rolę). W wyniku reakcji che-
micznej pomiędzy elektroda-
mi a elektrolitem powstają 
ładunki elektryczne. Pomię-
dzy elektrodami wykonanymi 
z różnego materiału (miedź 
i aluminium) występuje róż-
nica potencjałów. Dzięki 
elektrolitowi ładunki z jednej 
blaszki mogą przemieszczać 
się do drugiej, wywołując 
przepływ prądu elektrycz-
nego. 

EKSPERYMENTUJCIE
Podstawą poznawania świata jest eksperymentowanie. Eksperymentujcie na 

zbiórkach drużyny. Zachęcaj swoich podopiecznych do eksperymentowania w domu, 
w ramach zdobywania sprawności, na zbiórkach zastępów. Poniżej znajdziesz przy-
kłady kilku eksperymentów, które możecie zrealizować tanim kosztem, wykorzystu-
jąc dostępne materiały.  Podczas przeprowadzania eksperymentów zawsze pamiętaj 
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

MATERIAŁY
 ziemniaki, 
 przewody, 
 elektrody: miedziana 

(blaszka, gwóźdź, 
rurka) i aluminiowa 
(blaszka, folia 
aluminiowa, wieczko 
od puszki), 

 odbiornik prądu, 
np. dioda LED, 
pozytywka (z kartki), 
prosty zegarek 
elektroniczny.
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MGŁA W BUTELCE
WYKONANIE
1. Nalej do butelki ciepłej wody (ok. 1/3 objętości). Zakręć 
butelkę. Wstrząśnij nią kilka razy. Ściśnij ją i rozluźnij. Czy coś 
się dzieje?
2. Odkręć butelkę i wprowadź do środka trochę dymu (np. 
ze zgaszonej zapałki).
3. Zakręć butelkę i ściśnij. Rozluźnij i ponownie ściśnij – po-
wtarzaj te czynności. Czy teraz coś się dzieje?

WYJAŚNIENIE
Po nalaniu wody do butelki i jej wstrząśnięciu w butelce panuje duża wilgotność (znajdu-

je się w niej dużo pary wodnej). Ściskając butelkę, zwiększamy ciśnienie powietrza i tym sa-
mym podnosimy jego temperaturę. Po rozluźnieniu butelki temperatura i ciśnienie natych-
miast spadają. Wydaje się, że powinniśmy zaobserwować skroplenie się pary wodnej, tak 
jak przy wylocie gorącej pary z czajnika do chłodnego powietrza w kuchni. Nie dzieje się 
tak, ponieważ do skroplenia potrzebujemy tzw. punktów kondensacji, czyli drobinek (kurz, 
zanieczyszczenia, dym), na których cząsteczki pary mogą osiąść. Taką rolę spełnia odrobi-
na dymu, który wpuszczamy do butelki. Gdy ściśniemy butelkę i rozluźnimy drugi raz, wi-
dzimy już wyraźną mgłę.

CZARODZIEJSKA PIŁECZKA
WYKONANIE
1. Zrób dziurkę w korku (o średnicy niewiększej niż średni-
ca słomki) i włóż w nią słomkę.
2. Połóż piłeczkę na korku i dmuchaj w słomkę, gdy korek 
znajduje się kolejno w pozycji: do góry, w dół. Jak zachowu-
je się wtedy piłeczka? Spróbuj też dmuchać na nią od spodu 
przez samą słomkę.

WYJAŚNIENIE
Kiedy dmuchasz w słomkę w pozycji korkiem do góry, piłeczka tylko się kręci. Kiedy 

dmuchasz w słomkę w pozycji korkiem w dół, piłeczka nie spada! Kiedy dmuchasz przez 
samą słomkę, jesteś w stanie utrzymać piłeczkę w górze. Największa prędkość przepły-
wu powietrza jest pomiędzy korkiem a piłką. Zgodnie z prawem Bernoulliego ciśnie-
nie powietrza jest tam najniższe. Zatem to różnica ciśnień „przykleja” piłeczkę do kor-
ka i dlatego nie spada. Korek ma za zadanie rozproszyć strumień powietrza. Gdy dmuchasz 
samą słomką, także występuje różnica ciśnień wynikająca z prawa Bernoulliego, ale sil-
niejszym efektem jest odpychający, skoncentrowany strumień powietrza wydmuchiwany 
z rurki. W tym przypadku różnica ciśnień stabilizuje piłeczkę w poziomie.

MATERIAŁY
 plastikowa butelka 

(o pojemności 1,5 l),
 zapałki,
 woda.

MATERIAŁY
 słomka do napojów 

z zaginaną końcówką,
 plastikowy korek 

do butelki,
 piłeczka do ping-ponga.
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DLACZEGO SAMOLOTY LATAJĄ?
WYKONANIE
1. Chwyć palcami za końce kartki z krótszego brzegu i ustaw 
ją przy twarzy tak, aby usta były powyżej.
2. Dmuchnij przed siebie w taki sposób, aby powietrze „ob-
mywało” kartkę z góry.

WYJAŚNIENIE
Kartka zamiast opadać, unosi się. W szybkim strumieniu powietrza nad kartką wytwarza 

się podciśnienie (ciśnienie niższe niż po drugiej stronie kartki). Ta różnica ciśnień powodu-
je powstanie siły aerodynamicznej, która wypycha kartkę do góry.  Podobne zjawisko może 
spowodować zerwanie dachu przez wiatr, wywrócenie parasola w wietrzny dzień oraz od-
powiada za unoszenie się samolotu w powietrzu.

NUREK
WYKONANIE
1. Umocuj plastelinę do zakrętki, 
tak by lekko wystawała nad poziom 
wody w szklance.
2. Włóż tak wykonanego „nurka” 
do butelki z wodą.
3. Zakręć butelkę i ściśnij ją mocno.

WYJAŚNIENIE
W zakrętce znajduje się pęcherzyk powietrza. 

Ściskając butelkę, zwiększamy panujące w niej ci-
śnienie, co powoduje zmniejszenie się pęcherzyka 
powietrza. W ten sposób w zakrętce zwiększa się 
ilość wody i „nurek” tonie.

NIEWAŻKIE JAJKO
WYKONANIE
1 Wlej do słoika wodę i delikatnie włóż jajko. Powinno za-
tonąć.
2. Małymi porcjami dodawaj soli i delikatnie mieszaj.
3. Gdy soli będzie już wystarczająco dużo, jajko oderwie się 
od dna i zacznie wędrować ku powierzchni. Możesz tak do-
brać ilość soli, by „zawisło” w połowie wysokości słoika.

MATERIAŁY
 plastikowa butelka 

(o pojemności 1,5 l),
 zakrętka od długopisu,
 plastelina,
 szklanka.

MATERIAŁY
 kartka formatu A4.

MATERIAŁY
 słoik napełniony wodą, 
 sól, 
 jajko.

21
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WYJAŚNIENIE
Na jajko w wodzie działa siła grawitacji skierowana do dołu. Zgodnie z prawem Archime-

desa działa też siła wyporu skierowana ku górze, która zależy m.in. od gęstości cieczy. Gdy 
jajko spoczywa na dnie słoika, siła ciężkości przeważa nad siłą wyporu. Dodając soli do wo-
dy, zwiększamy jej gęstość i w konsekwencji siłę wyporu. W pewnym momencie siła wypo-
ru przeważy siłę grawitacji.

JAK NADMUCHAĆ BALON W BUTELCE?
WYKONANIE
1. Wlej do butelki gorącą wodę (1/4 objęto-
ści, najlepiej by woda była zaraz po zagotowa-
niu – przy wykonywaniu tego ćwiczenia za-
chowaj szczególną ostrożność).
2. Nałóż ostrożnie balon na butelkę.
3. Ochłodź butelkę zimną wodą. Możesz 
użyć prysznica, spryskiwacza do kwiatów, 
okładów z nasączonej zimną wodą szmaty.

WYJAŚNIENIE
Zmniejszając temperaturę butelki, powodujemy obniżenie panującego tam 

ciśnienia. Zmniejszające się ciśnienie powoduje powolne wsysanie balonu do 
środka butelki. 

ŁÓDKA PAROWA Z BUTELKI
WYKONANIE
1. Przetnij butelkę wzdłuż na pół, umieść ją w wannie lub 
misce napełnionej wodą.
2. Wygnij delikatnie rurkę w sposób przedstawiony na fo-
tografi i.
3. Umocuj rurkę w ten sposób, by jej końce znajdowały się 
pod wodą.
4. Napełnij rurkę wodą 
(ustami lub używając strzy-
kawki).
5. Ustaw świeczkę tak, by 
ogrzewała wodę w rurce.
6. Cierpliwie czekaj.

MATERIAŁY
 mała plastikowa butelka,
 giętka rurka metalowa,
 świeczka (jak do 

podgrzewacza).

MATERIAŁY
 balon,
 szklana butelka 

(litrowa),
 gorąca i zimna woda.
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WYJAŚNIENIE
Ogrzewanie rurki z wodą powoduje powstanie pary, a następnie wzrost jej temperatury 

i ciśnienia panującego w rurce. Część pary skrapla się w rurce, która pozostaje cały czas zim-
na. Rosnące w niej ciśnienie powoduje wypchnięcie wody przez rurkę do wody otaczającej 
łódkę (z jednej strony) i zassanie nowej wody (z drugiej). Dzięki odrzutowi spowodowane-
mu wypychaniem wody łódka zaczyna płynąć.

PODUSZKOWIEC
 MATERIAŁY
  balonik, 
  płyta CD, 
  plastelina, 
  dolna część plastikowego długopisu,
  taśma klejąca,
  plastikowy pojemnik, np. buteleczka z zatyczką (100 ml).

WYKONANIE
1. Zrób dziurkę w denku (o średnicy trochę mniejszej niż 
średnica części od długopisu) i zatyczce pojemnika (o nie-
wielkiej średnicy, ok. 2 mm).
2. Przyklej plasteliną pojemnik do płyty CD, tak by przy-
krywka dotykała płyty.
3. Nałóż na balonik część od długopisu i przymocuj taśmą.
4. Nadmuchaj balonik i włóż koniec części od długopisu do 
otworu w pudełku.
5. Lekko popchnij „poduszkowiec” po gładkiej powierzchni.

WYJAŚNIENIE
Powietrze uchodzące z balonika utworzy pod płytą CD obszar podwyższonego ciśnienia, 

tzw. poduszkę powietrzną. Gdy lekko popchniesz „poduszkowiec” po gładkiej powierzchni, 
będzie się on poruszał jakby „bez oporów”.

BUTELKA POŁYKAJĄCA JAJKO
Sprawdź, czy butelka jest głodna!

WYKONANIE
Obierz jajko ze skorupki. Jajko musi być na tyle duże, że-

by po obraniu nie przechodziło przez otwór w butelce. Weź 
niewielki kawałek papieru, podpal i wrzuć do butelki. W tym 
samym momencie połóż jajko na jej wylocie. Jajko po chwili 
powinno zostać „wessane” do środka.

MATERIAŁY
 butelka,
 jajko na twardo,
 papier,
 zapałki.
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WYJAŚNIENIE
Wrzucenie do butelki palącej się kartki powoduje ogrzanie się powietrza w środku. Jed-

nak dopóki butelka jest odkryta – ciśnienie w butelce jest takie samo, jak na zewnątrz. Sytu-
acja zmienia się, kiedy zakryjemy otwór butelki jajkiem. Wrzucony papier gaśnie (kończy się 
dopływ tlenu niezbędnego do spalania), a powietrze w środku butelki zaczyna się stopniowo 
ochładzać. Ochładzanie powietrza powoduje, że ciśnienie w butelce maleje (prawo Charles’a). 
Tworzy się więc różnica ciśnień między powietrzem w butelce a powietrzem na zewnątrz. Ci-
śnienia nie lubią być różne, więc dążą do wyrównania. Powietrze na zewnątrz, które ma wyż-
sze ciśnienie, tak mocno oddziałuje na jajko, że wciska je do butelki.

RÓWNOWAGA
WYKONANIE
1. Połącz łyżkę z widelcem, wkładając ją za jego ząbki.
2. Włóż zapałkę pomiędzy ząbki widelca i ustaw taką kon-
strukcję na krawędzi szklanki.

WYJAŚNIENIE
Ustawienie takiej konstrukcji nie jest wcale trudne, a rów-

nowaga dosyć stabilna. Spowodowane jest to tym, iż środek 
ciężkości tego układu znajduje się pod punktem podparcia, 
co prowadzi do trwałej równowagi. 

O tym, że równowaga zależy od tego, gdzie znajduje się 
środek ciężkości, warto pamiętać, przygotowując się do wę-
drówki. Gdy zakładamy ciężki plecak, nasz środek ciężkości 
przesuwa się do tyłu. Gdy przekroczy linię wyznaczaną przez 
stopy, przewrócimy się. 

Wiele ciekawych i prostych konstrukcji opartych na tej 
zasadzie możemy znaleźć w książce K. Ernsta Einstein na huś-
tawce, czyli fi zyka zabaw, gier i zabawek.

NIESFORNA PIŁECZKA PINGPONGOWA
Dmuchasz, dmuchasz, zaraz wyplujesz płuca, a tu nic! Piłeczka 

jak była w lejku, tak jest i ani myśli się ruszyć.

WYKONANIE
Włóż piłeczkę do lejka. Załóżmy, że chcesz ją wydmuch-

nąć na zewnątrz. Co zrobi każdy? Będzie dmuchał z całej si-
ły w końcówkę lejka. Niestety! Nic z tego. A teraz spróbuj 
dmuchnąć z drugiej strony lejka. Piłeczka wyskoczy jak opa-
rzona.

MATERIAŁY
 widelec i łyżka,
 zapałka,
 szklanka.

MATERIAŁY
 piłeczka pingpongowa,
 lejek (kuchenny).
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WYJAŚNIENIE
Na ogół jest tak, że rozpędzone przedmioty (ciała stałe) działają na inne z większą siłą, je-

śli uderzają w nie z większą prędkością (przy uderzeniu ręką w ścianę ręka bardziej boli, niż 
gdybyś ją po prostu delikatnie do ściany przyłożył, prawda?). Można inaczej powiedzieć, że 
wywierają wtedy większe ciśnienie. Jednak naukowiec o nazwisku Bernoullli odkrył zadzi-
wiającą rzecz. Mianowicie gazy „działają” dokładnie odwrotnie. Im szybciej się poruszają – 
tym mniejsze ciśnienie wywierają. Tak więc powietrze, które wdmuchujemy przez końcówkę 
lejka ma niższe ciśnienie niż to na zewnątrz. Wyższe ciśnienie z zewnątrz wciska piłecz-
kę, nie pozwalając jej wypaść z lejka. Dmuchając z drugiej strony, mamy odwrotną sytuację 
i dlatego piłeczka wypada.

SILNY BALON
Jak podnieść szklankę za pomocą drugiej szklanki?

WYKONANIE
Nadmuchaj balon tak, aby był w miarę naprężony.  Wlej 

gorącą wodę do szklanek (możesz ew. wdmuchać gorą-
ce powietrze suszarką). Następnie wylej wodę. W szklan-
kach znajduje się teraz ciepłe powietrze. Przyłóż szklanki
z dwóch przeciwnych stron balonu. Odczekaj chwilę i... go-
towe. Można teraz podnieść jedną szklankę. Dzięki balono-
wi, który jest „przyklejony” do obu szklanek, podniesie się 
także druga szklanka.

WYJAŚNIENIE
I znów to ciśnienie! Mechanizm działania jest taki sam, jak w przypadku „butelki połykają-

cej jajko”. Ochładzające się w środku szklanki powietrze powoduje zmniejszenie ciśnienia we-
wnątrz i co za tym idzie – „wessanie” kawałka gumy balonowej do środka. Powstała „konstruk-
cja” jest na tyle stabilna, że można ją podnosić bez obaw, że ucierpi na tym ulubiona szklanka.

PŁYNNE CIAŁO STAŁE
Czy to możliwe, że gdy uderzasz w coś mocno – to „coś” zachowuje się jak ka-
mień, a gdy delikatnie dotykasz – możesz bez problemu zanurzyć w tym rękę?

WYKONANIE
Do miski wsyp mąkę ziemniaczaną i wlej wodę. Proporcje 

trzeba wyczuć samemu, dolewając do mąki stopniowo wody 
i mieszając. Powinien powstać tzw. „glut”. Ciecz będzie go-
towa wtedy, gdy zaobserwujesz, że im szybciej będziesz mie-
szać, tym trudniej będzie ci to robić. 

Teraz możesz sam sprawdzić, jak to działa. Jeśli uderzysz 
w substancję z całej siły – poczujesz duży opór, jakbyś uderzył 
w ścianę. Jeśli natomiast położysz rękę delikatnie – okaże się, 

MATERIAŁY
 balon,
 2 szklanki.

MATERIAŁY
 mąka ziemniaczana,
 woda,
 miska.
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że dotykasz płynu. Możesz też lepić z „cieczy” różne kształty, 
jednak kiedy przestaniesz obracać ją w rękach – rozpłynie się.

WYJAŚNIENIE
Zjawisko to jest związane z właściwością cieczy zwaną lepkością. Najprościej mówiąc, jest 

to niechęć cieczy do płynięcia związana z wzajemnymi oddziaływaniami między jej cząstecz-
kami. W cieczach newtonowskich lepkość jest wartością stałą i charakterystyczną dla danej 
substancji w określonej temperaturze. W cieczach nienewtonowskich jest inaczej. Tu lepkość 
zależy od czynników zewnętrznych. Taką cieczą nienewtonowską jest właśnie mieszanina 
wody i mąki ziemniaczanej. Jest to rodzaj cieczy, która zwiększa swoją lepkość, kiedy próbu-
jemy siłą zmusić ją do płynięcia – czyli działa zawsze nam na przekór. Innym rodzajem cieczy 
nienewtonowskiej jest substancja, która „współpracuje” z nami – czyli zwiększa swoją chęć 
do płynięcia, kiedy przykładamy do niej siłę. Istnieją w naszym otoczeniu jeszcze inne przy-
kłady cieczy nienewtonowskich... Poszukaj sam!

GARNEK Z PAPIERU
Chcesz podgrzać wodę, ale masz tylko papierową torbę? Żaden problem!

WYKONANIE
Wlej wodę do pudełka po zapałkach. Następnie ustaw pu-

dełko nad źródłem ognia. Co się dzieje? Po pewnym czasie 
woda w pudełku zaczyna wrzeć, ale papier, z którego zrobio-
ne jest pudełko, nie zapala się! Tę samą sztuczkę można zro-
bić z papierową torebką. Woda zacznie się podgrzewać, ale 
pojemnik, w którym się znajduje, pozostanie nienaruszony.

WYJAŚNIENIE
Podczas podgrzewania do substancji dostarczana jest energia w postaci ciepła. W naszym 

przypadku dostarczana jest ona bezpośrednio do „garnka”, w którym znajduje się woda. Jed-
nak „garnek” przekazuje ciepło dalej – do wody. Dzięki temu, że woda zabiera część energii, 
opakowanie nie nagrzewa się na tyle, żeby się zapalić. Oczywiście przekazana energia pod-
wyższa temperaturę wody.

WODA JAK KLEJ
Woda tak silna jak klej. Czy to możliwe?

WYKONANIE
Nalej wody do szklanki na dowolną wysokość. Weź kartkę 

i przyłóż ją do otworu szklanki. Trzymając szklankę w powie-
trzu i cały czas dociskając kartkę, odwróć szklankę do gó-
ry dnem. Woda powinna teraz przylegać do papieru. Zabierz 
rękę trzymającą kartkę. Co się stało? Nic! Pomimo odwró-

MATERIAŁY
 pudełko po zapałkach,
 źródło ognia: palnik 

gazowy lub zapalniczka,
 woda.

MATERIAŁY
 szklanka,
 kartka papieru,
 woda.
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cenia kubka i puszczenia kartki, papier dalej się trzyma, a wo-
da się nie wylewa. Eksperymentuj z ilością wody i cięższymi 
przedmiotami. 

WYJAŚNIENIE
Istnieją 2 podstawowe wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy to różnica ciśnień. Ci-

śnienie z „zewnątrz” przyciska kartkę do otworu szklanki. Jednak w tym przypadku kluczo-
we znaczenie ma również zjawisko, które fachowo nazywa się „siły międzycząsteczkowe”. 
Woda, jak wszystkie inne substancje, składa się z atomów połączonych w większe cząsteczki. 
Cząsteczki te przyciągają się wzajemnie siłami wynikającymi z obecności na nich ujemnych 
i dodatnich ładunków elektrycznych. Przyciąganie to jest na tyle silne, że nie pozwala pę-
cherzykom powietrza dostać się między cząsteczki. Podobne siły działają między cząstecz-
kami wody i kartką oraz szklanką.

ŻYWE ZAPAŁKI
To doświadczenie może zaskoczyć niejednego małego odkrywcę 

– kilka zapałek nagle zaczyna się ruszać. 

WYKONANIE
Każdą zapałkę złam na pół, tak żeby jej nie rozerwać (mu-

si się trzymać w całości.) Następnie ułóż zapałki jedna ko-
ło drugiej, aby utworzyły fi gurę widoczną na fot. 1. W środek 
fi gury daj kilka kropli wody. Zapałki zaczną się poruszać, aż 
utworzą gwiazdę (fot. 2).

WYJAŚNIENIE
Zapałki zaczęły się poruszać za sprawą ciśnienia turgotowego. Drewno posiada komórki 

roślinne, które zgniatamy podczas ich łamania. Woda wypełnia te zgniecione komórki i wy-
wiera na nie ciśnienie, co powoduje zmianę kształtu zapałki.

MATERIAŁY
 5 zapałek,
 kilka kropli wody.

1 2
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MAGICZNY PALEC
WYKONANIE

Wykonanie jest niezwykle proste. Wystarczy na talerzyk 
lub do miski wlać trochę wody. Następnie na powierzchnię 
wsypujemy sporo dokładnie zmielonego czarnego pieprzu 
(fot. 2). Pieprz potrzebny jest do tego, aby można było zauwa-
żyć ruch wody.

Teraz trzeba zwilżyć palec płynem do mycia naczyń (fot. 3). 
Po przyłożeniu palca do powierzchni wody pieprz natych-
miast rozsunie się na boki, zostawiając puste koło na środku 
talerzyka (fot. 4). Wygląda to naprawdę „magicznie”!

WYJAŚNIENIE
Istota zjawiska opiera się na środkach powierzchniowo czynnych. Zmniejszają one miej-

scowo wzajemne przyciąganie się cząsteczek wody. Na obrzeżach naczynia te siły się nie 
zmieniają, więc pieprz jest do nich przyciągany.

MATERIAŁY
 talerz,
 woda,
 pieprz mielony,
 płyn do zmywania 

naczyń.

1 2

3 4
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TAŃCZĄCE SKRAWKI PAPIERU
Proste, ale ciekawe doświadczenie, można je wykonać bardzo szybko.

WYKONANIE
Kartkę papieru potnij na niewielkie skrawki. Ważne, żeby 

nie były za duże, bo będą za ciężkie (fot.2). 
Nadmuchaj balonik i potrzyj go kilka razy o wełniany ma-

teriał. Sztuczka wyjdzie też, jeśli użyjesz innego materiału, ale 
wełna jest do tego najlepsza. 

Przybliż powoli balonik do skrawków papieru. W pewnej 
odległości od balonika zaczną one intensywnie podskakiwać, 
jakby tańczyć (fot. 3). Niektóre przylgną do balonika całą po-
wierzchnią, inne odbiją się i spadną (fot. 4).

WYJAŚNIENIE
Doświadczenie pokazuje zasadę działania elektrostatyki. Balonik w wyniku pocierania o weł-

nę zyskuje ładunek ujemny (elektryzuje się ujemnie). Skrawki papieru nie mają określonego 
ładunku, większość jest naładowana dodatnio i dlatego balon je przyciąga.

MATERIAŁY
 balonik lub linijka,
 wełniany materiał 

(np. sweter),
 nożyczki,
 kartka papieru.

1 2

3 4
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GOTOWANIE BEZ OGNIA
Łatwa sztuczka, która może uratować od biwakowej śmierci głodowej. 

WYKONANIE
Wykładamy miskę szczelnie owiniętą folią aluminiową. Do 

środka wkładamy ziemniaka i stawiamy „piekarnik” na słoń-
cu. Po chwili ziemniak powinien być gotowy do zjedzenia!

WYJAŚNIENIE
Folia aluminiowa skupia energię słoneczną i podgrzewa ziemniaka. Działa ona na takiej sa-

mej zasadzie, jak folia termiczna, którą każdy powinien nosić w apteczce. Okryci nią, nie od-
czuwamy zimna, gdyż nie „wypuszcza” ona na zewnątrz ciepła, które wytwarza nasz organizm.

WULKAN SODOWY
Mieszamy dwie substancje, które można znaleźć 

w kuchni i… mnóstwo piany gotowe!

WYKONANIE EKSPERYMENTU
Do butelki wlej szklankę octu. Aby powstała kolorowa 

piana, możesz zabarwić go zwykłą farbką plakatową. Następ-
nie do butelki wsyp torebkę sody oczyszczonej. Reakcja za-
chodzi natychmiast i już po chwili masz wokół siebie koloro-
we bąbelki. W tym doświadczeniu możesz eksperymentować 
z proporcjami sody i octu do chwili, kiedy efekt cię zadowoli.

WYJAŚNIENIA
W tej reakcji powstaje początkowo słaby kwas węglowy H2CO3, który rozpada się na 

dwutlenek węgla CO2 i wodę H2O. Taki kwas znajduje się w napojach gazowanych.

NIEPALĄCY SIĘ PAPIER
Wkładamy do ognia kartkę papieru. I nic! Kartka nawet się nie tli.

WYKONANIE
Zmocz kartkę w szkle wodnym i pozostaw ją do wy-

schnięcia. Kartka schnie ok. 24 h, ponieważ szkło wodne jest 
dość gęstą substancją. Na pierwszy rzut oka namoczony pa-
pier nie będzie się różnić od zwykłego. Jednak zwykła kart-
ka spali się w mgnieniu oka, natomiast ta namoczona w szkle 
wodnym nie ulegnie zapłonowi, choćbyś trzymał ją w ogniu 
przez godzinę.

MATERIAŁY
 ziemniak,
 folia aluminiowa,
 miska,
 słońce.

MATERIAŁY
 soda oczyszczona,
 ocet,
 butelka.

MATERIAŁY
 kartka papieru,
 szkło wodne (można 

je kupić w sklepach 
budowlanych).
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WYJAŚNIENIE
Szkło wodne jest substancją niepalną, która tak szczelnie pokrywa kartkę papieru, że 

ogień nie ma szansy się do niej dostać.

JAKI KOLOR MA MARCHEWKA?
WYKONANIE
1. Zetrzyj marchewkę na tarce (fot. 1).
2. Włóż startą marchewkę do słoika (fot. 2).
3. Zalej marchewkę wodą, tak aby woda ją przykryła (fot. 3).
4. Dodaj do słoika 3–4 łyżki oleju (fot. 4).
5. Zakręć słoik i mieszaj, potrząsaj jego zawartością (fot. 5).
6. Po wymieszaniu substancji odstaw na chwilę słoik. 

WYJAŚNIENIE
Co możesz zaobserwować? Olej zmienił kolor na pomarańczowy i pływa po powierzchni 

wody (fot. 6). Dlaczego? Marchewka swój kolor zawdzięcza karotenoidom – barwnikom ro-
ślinnym. Podczas tarcia marchewki zostają zniszczone jej komórki i wypływa z nich sok ko-
mórkowy. Beta-karoten (barwnik, jeden z karotenoidów) rozpuszcza się w oleju i barwi go 
na pomarańczowo. Olej pływa po powierzchni wody, ponieważ ma większą gęstość niż woda.

MATERIAŁY
 marchewka,
 woda,
 olej słonecznikowy,
 tarka kuchenna,
 łyżka,
 słoik.

1 3

4

2

5
6
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WYKRYWANIE WITAMINY C

WYKONANIE
1. Wlej do garnka szklankę wody i wsyp do niej łyżkę mąki 
ziemniaczanej (fot. 1).
2. Na kuchence zagotuj wodę z mąką – w ten sposób po-
wstanie krochmal (fot. 2).
3. Czystą szklankę napełnij wodą (fot. 3).
4. Dodaj do szklanki z wodą kilka kropli jodyny (fot. 4 i 5)
i łyżeczkę przygotowanego krochmalu (fot. 6). Mieszaj. Roz-
twór zabarwi się na granatowy kolor.

MATERIAŁY
 sok pomarańczowy 

(z kartonu),
 pomarańcza,
 tabletka musująca 

z witaminą C,
 woda,
 kilkanaście kropli 

 jodyny,
 mąka ziemniaczana,
 niewielki garnek,
 łyżka, łyżeczka,
 zakraplacz (do kupienia 

w aptece),
 szklanka,
 3 niewielkie szklanki,
 strzykawka (20 ml),
 palnik lub kuchenka.

1

4

2 3

5 6
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5. Przygotowany roztwór rozlej strzykawką do trzech kie-
liszków – tyle samo do każdego (fot. 7).
6. Do każdego kieliszka wkraplaj inną substancję: pomarań-
czowy sok z kartonu (fot. 8), sok wyciśnięty z pomarańczy 
(fot. 9), roztwór tabletki musującej rozpuszczonej w 0,5 
szklanki wody (fot. 10). Użyj zakraplacza. Dodawaj sok powo-
li, kropla po kropli – do momentu, w którym granatowy roz-
twór odbarwi się (stanie się bezbarwny). Licz, po ilu kroplach 
to nastąpi – wyniki zapisuj w tabelce. Pomiędzy wkraplaniem 
kolejnych substancji przepłucz zakraplacz wodą.

Substancja
wkraplana

Po ilu kroplach 
się odbarwia

Kieliszek 1

Kieliszek 2

Kieliszek 3

WYJAŚNIENIE
Substancja, w której było najwięcej witaminy C, najszybciej odbarwiła roztwór. Dzięki te-

mu eksperymentowi wiadomo więc, gdzie jest najwięcej witaminy C. Dlaczego roztwór się 
odbarwił? Kiedy kwas askorbinowy (witamina C) znajdzie się w roztworze, w pierwszej ko-
lejności reaguje z jodem. Następuje powolna redukcja jodu przez witaminę C, dająca bez-
barwny jod niezdolny do tworzenia barwnych związków ze skrobią. 

W ten sam sposób można porównać ilość witaminy C w innych sokach, owocach albo 
w cukierkach z witaminami dla dzieci (należy rozpuścić cukierek w 0,5 szklanki wody i za-
kroplić do płynu).

INFORMACJE DODATKOWE
Witamina C wzmacnia odporność, spowalnia starzenie się skóry, przyspiesza gojenie ran 

i siniaków. Niedobory witaminy C powodują szybkie przemęczanie się, gorszy humor i brak 
apetytu. Organizm nie potrafi  jej wyprodukować, dlatego należy jeść owoce i warzywa boga-
te w ten składnik: pomidory, paprykę, jabłka, maliny.

UWAGA!
Podczas doświadczenia 
należy uważać na jodynę 
– trudno usunąć z odzieży 
plamy, które pozostawia.

7

8 9 10
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CZY SOK Z CZERWONEJ KAPUSTY DA SIĘ PRZEFARBOWAĆ?

WYKONANIE
1. Oderwij kilka liści od główki kapusty i pokrój je na desce 
na drobne kawałki (fot. 1).
2. Wrzuć liście do garnka i zalej je wodą.
3. Gotuj liście (kilka minut)– aż woda się zabarwi (fot. 2).
4. Zlej sok z kapusty do szklanki.
5. Przygotuj 5 szklanek.
6. Do pierwszej z nich nalej 200 ml octu – odmierz kubecz-
kiem z podziałką (fot. 3).
7. Do 3 kolejnych szklanek wlej 200 ml wody (fot. 4), a potem:
 w pierwszej szklance z wodą rozpuść 2 łyżki proszku do 

pieczenia (fot. 5),
 do drugiej dolej 20 ml octu (fot. 6),
 do trzeciej dolej 5 ml octu (fot. 7).

MATERIAŁY
 czerwona kapusta,
 woda,
 garnek,
 kuchenka (palnik),
 deska do krojenia i nóż,
 6 szklanek,

 ocet,
 gazowana woda mineralna,
 proszek do pieczenia,
 mały kubek z podziałką,
 papier, nożyczki, fl amaster,
 łyżka stołowa,
 strzykawka (20 ml).

1

5

2 3 4

6 7
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4. Do ostatniej szklanki wlej 200 ml gazowanej wody mine-
ralnej (fot. 8).
5. Oznacz szklanki karteczkami z podpisami (fot. 9):
 sok z czerwonej kapusty,
 gazowana woda mineralna,
 200 ml octu,
 20 ml octu,
 5 ml octu,
 proszek do pieczenia.

6. Do każdej szklanki dodaj ok. 20 ml przygotowanego wcze-
śniej soku z czerwonej kapusty (fot. 10). Obserwuj zmiany za-
barwienia (fot. 11). Zawartość szklanek można delikatnie za-
mieszać.

WYJAŚNIENIE
W occie sok z kapusty barwi się na kolor czerwony, w proszku do pieczenia na kolor tur-

kusowoniebieski (czasem fi oletowy), a w gazowanej wodzie mineralnej – najpierw jest czer-
wonawy, a później bardziej niebieski (fi oletowy). Czerwona kapusta zawiera antocyjany – 
barwniki, które nadają jej charakterystyczny kolor. Pod wpływem różnych roztworów sok 
z kapusty zmienia kolor. Po zmieszaniu z roztworem kwaśnym (ocet) antocyjan staje się 
czerwony, w roztworze obojętnym (woda) jest niebieski, a w alkalicznych (proszek do pie-
czenia) staje się turkusowy (fi oletowy). W wodzie mineralnej kwasowość maleje, gdy ulat-
niają się banieczki gazu – sok najpierw jest czerwony, a potem staje się niebieski (fi oletowy).

UWAGA!
Jeśli chcesz zobaczyć 
odpowiednie zabarwienie 
w szklance z wodą 
gazowaną, musisz szybko 
dodać sok z kapusty, 
aby woda (po wlaniu 
do szklanki) nie zdążyła się 
wygazować.

8 9

10 11
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CZYNNOŚCI ŻYCIOWE DROŻDŻY, CZYLI JAK CIASTO ROŚNIE

WYKONANIE
1. Na każdej butelce narysuj poziomą linię na wysokości 
7 cm od dna (fot. 1).
2. Podpisz butelki cyframi od 1 do 3 (fot. 2).
3. Do każdej butelki wsyp 2 łyżeczki drożdży i 2 łyżeczki cu-
kru (fot. 3, 4 i 5).
4. Do obu misek wlej wodę – tyle, aby móc później wstawić 
do każdej z nich butelkę (fot. 6). Do jednej miski wrzuć kilka 
kostek lodu (zimna woda). Temperatura wody w drugiej mi-
sce powinna wynosić ok. 30ºC.
5. Przed doświadczeniem rozdmuchaj balony, czyli napełnij 
powietrzem i wypuścić je.
6. Do każdej butelki (z drożdżami i cukrem) wlej ciepłą wo-
dę (30ºC) do poziomu narysowanej wcześniej linii (fot. 7).
7. Delikatnie zamieszaj zawartość butelek.
8. Na szyjkę każdej butelki załóż balon (fot. 8).
9. Butelkę numer 1 wstaw do miski z zimna wodą, butelkę 
numer 2 zostaw na stole, a butelkę numer 3 wstaw do miski 
z ciepłą wodą (trzeba zwrócić uwagę, żeby nie ostygła – co 
jakiś czas można dolać ciepłej wody), fot. 9.
10. Obserwuj, co się dzieje i dokonuj pomiarów, uzupełnia-
jąc tabelkę. Za pomocą nitki i linijki mierz obwód każdego 
balonika (fot. 10, 11, 12 i 13). Przeprowadź 3 serie pomiarów: 
po 5, 10 i 15 minutach.

MATERIAŁY
 drożdże instant (3 opak.),
 woda,
 cukier, 
 3 balony,
 3 małe butelki szklane 

lub plastikowe 
(identyczne),

 kostki lodu,
 ew. termometr,
 2 miski o wysokości 

przynajmniej 15 cm,
 zegarek ze stoperem,
 nitka (50 cm),
 linijka lub ekierka,
 fl amaster,
 łyżeczka.

DODATKOWE 
INFORMACJE
Drożdże to grzyby 
zbudowane z jednej 
komórki, której nie można 
zobaczyć gołym okiem. 
Są tak małe, że w 1 gramie 
mieści się aż 25 miliardów 
komórek drożdży.
Doświadczenie może 
stanowić punkt wyjścia 
do omawiania roli drożdży 
w przemyśle spożywczym 
(np. pieczenie chleba, 
produkcja serów, napojów 
mlecznych). 
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5 minut 10 minut 15 minut

Butelka 1

Butelka 2

Butelka 3

WYJAŚNIENIE
Dlaczego balony zwiększały swoją objętość? W jakiej temperaturze balon rósł najszybciej, 

a w jakiej najwolniej? Który balon był pod koniec największy, a który najmniejszy?
Drożdże, jak każda żywa istota, wymagają określonych warunków do życia – pokarmu 

i odpowiedniej temperatury. Największy balon urósł w temperaturze najodpowiedniejszej 
do ich rozwoju. Był to balon na butelce, która stała w ciepłej wodzie – tam powstało naj-
więcej gazu, który go wypełnił (fot. 13). Tym gazem jest dwutlenek węgla (aby sprawdzić, czy 
to CO2 – wykonaj dodatkowe doświadczenia). Eksperyment ten wyjaśnia, dlaczego ciasto 
drożdżowe dobrze wyrośnie, kiedy położymy je w ciepłym miejscu i przykryjemy ściereczką. 

Jak sprawdzić, czy gaz produkowany przez drożdże to dwutlenek węgla?

WYKONANIE
1. Po zakończonym eksperymencie zdejmij największy balon 
i zawiąż go nitką. Nadmuchaj czwarty balon samodzielnie (do 
takiej samej wielkości). Porównaj ciężar obu balonów. Moż-
na zaobserwować, że balon zdjęty z butelki jest cięższy. Dla-
czego? W balonie „nadmuchanym przez drożdże” jest ciężki 
dwutlenek węgla. W balonie nadmuchanym przez człowieka 
są też inne gazy – tlen i azot – lżejsze od dwutlenku węgla.
2. Włóż świeczkę do szklanki i zapal ją. Skieruj wylot balonu 
wypełnionego CO2 ku świeczce w kubku i powoli wypuszczaj 
do niego gaz. Świeczka zgaśnie, gdyż potrzebuje do procesu 
spalania O2, a nie dwutlenku węgla.

WYJAŚNIENIE
Powstałym w eksperymencie gazem jest dwutlenek węgla, co potwierdzają dwie jego wła-

ściwości: jest cięższy od powietrza i nie podtrzymuje palenia (gasi płomień świecy).

DLACZEGO JABŁKO CIEMNIEJE?
WYKONANIE
1. Przekrój jabłko i cytrynę na pół.
2. Jedną połówkę jabłka skrop sokiem wyciśniętym z cytryny.
3. Odczekaj ok. 5–10 minut i obserwuj zmiany na obu po-
łówkach jabłka.

MATERIAŁY
 czwarty balon,
 świeczka,
 szklanka.

MATERIAŁY
 jabłko,
 cytryna,
 nożyk.
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WYJAŚNIENIE
Miąższ jabłka niepokropionego sokiem z cytryny ciemnieje. Drugi kawałek pozostał nie-

zmieniony. Przyczyną ciemnienia jabłka jest jego reakcja z powietrzem – utlenia się zawarta 
w nim witamina C. Jabłko pokropione sokiem z cytryny nie ciemnieje – witamina C, zawar-
ta w soku z cytryny, reaguje z cukrami zawartymi w soku jabłkowym, wytwarzając warstwę 
ochronną, która nie dopuszcza powietrza do odkrytej powierzchni jabłka. Zawarte w owo-
cach polifenole utleniają się na powietrzu, tworząc brunatne chinony, które dodatkowo ule-
gają kondensacji, powodując powstanie zabarwienia. 

JAK WYIZOLOWAĆ DNA Z CEBULI?

WYKONANIE
1. Rozpuść łyżeczkę soli kuchennej w ok. 100 ml wody (tro-
chę mniej niż pół szklanki).
2. Z cebuli wykrój kawałek o objętości ok. 3 cm³ – najlepiej 
z części wewnętrznej (fot. 1).
3. Poszatkuj cebulę jak najdrobniej (fot. 2). Następnie włóż 
do moździerza, dolej dwie łyżeczki wody z solą (fot. 3) i ener-
gicznie ucieraj na gładką masę (fot. 4 i 5).
4. Uzyskaną masę przenieś do małej szklanki (fot. 6), dolej 
do niej wody z solą – tak, aby objętość zwiększyła się dwu- 
lub trzykrotnie (fot. 7).
5. Następnie dodaj dużą kroplę płynu do mycia naczyń i de-
likatnie zamieszaj (fot. 8). 
6. Kilka kostek lodu zawiń w szmatkę, rozbij je młotkiem na 
drobne kawałki i wsyp do miseczki.
7. Włóż szklankę do miski z lodem, tak aby lód sięgał do po-
ziomu płynu.

MATERIAŁY
 cebula,
 łyżeczka soli kuchennej 

(najlepiej niejodowanej),
 kilka mililitrów spirytu-

su (>95% etanol), 
zamrożonego 
lub z lodu,

 kropla płynu do mycia 
naczyń,

 moździerz,
 mały lejek,
 fi ltr do kawy, ręcznik 

papierowy,
 wykałaczka lub cienki 

drewniany patyczek,
 woda,
 szklanka lub słoik,
 mała szklanka,
 probówka, menzurka 

lub wysoki i wąski 
kieliszek,

 lód,
 nóż,
 deska do krojenia,
 miseczka lub mały 

garnek,
 łyżeczka,
 lniana szmatka,
 tłuczek lub młotek.
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8. Mieszając co pewien czas, odczekaj 5 minut. Po chwili 
mieszanina zrobi się lepka, co można sprawdzić, zanurzając 
w niej wykałaczkę lub drewniany patyczek (fot. 9).
9. Probówkę umieść na statywie, włóż do niej lejek. 
10. Wnętrze lejka wyłóż fi ltrem (chusteczką) i delikatnie 
zwilż go wodą (wystarczy kilka kropli), fot. 10.
11. Mieszaninę wyjętą z lodu przelej do lejka (fot. 11) i za-
czekaj, aż w probówce zbierze się przesącz (wystarczy, żeby 
płyn miał 4–5 cm wysokości). 

1

4

2 3

4

5 6

7 8 9

10 11

12
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12. Usuń lejek.
13. Następnie lekko przechyl probówkę i bardzo ostroż-
nie nalej po ściance trochę zmrożonego spirytusu – tyle, że-
by utworzył słup o podobnej wysokości, co słup przesączu 
(fot. 12).
14. Odstaw probówkę na 2–3 minuty. Spirytus pozostanie 
na górze, a na styku faz będzie można zaobserwować wy-
trącanie się DNA (fot. 13 i 14). Można przechylić probówkę 
i delikatnie obracać ją wokół osi pionowej. DNA tworzy ma-
łe, białe kłaczki o nitkowatej strukturze. Można je nawinąć na 
wykałaczkę lub patyczek i wyjąć z roztworu. Po wysuszeniu 
DNA jest niewidoczny.

WYJAŚNIENIE
DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) jest bardzo cienki i poplątany – aby 

dokładnie go obejrzeć, potrzebne są specjalistyczne urządzenia. DNA znaj-
duje się we wszystkich komórkach żywych organizmów. DNA to cząstecz-
ka chemiczna w formie łańcucha, dwóch splecionych spiralnie nici. To właśnie 
w cząsteczkach DNA zawarty jest kod z informacjami o organizmie. Każdy 
kod DNA jest unikalny – jedyny w swoim rodzaju. 

POSZUKIWANIE AKTYWNEJ KATALAZY W OWOCACH I WARZYWACH

WYKONANIE
1. Do słoika (naczynia z podziałką) nalej 15 ml wody utle-
nionej (fot. 1) i 3 ml mieszaniny płynu do mycia naczyń z wo-
dą destylowaną (fot 2). Delikatnie zamieszaj, tak aby nie po-
wstała piana.

MATERIAŁY
 3 menzurki lub kieliszki,
 strzykawka (20 ml),
 15 ml wody utlenionej 

(odmierz strzykawką),
 ziemniak,
 jabłko,
 inny owoc, warzywo 

lub kawałek mięsa,
 3 krople płynu do mycia 

naczyń rozcieńczone 
w 50 ml wody 
destylowanej (odmierz 
strzykawką),

 3 probówki,
 stojak na probówki,
 naczynie z podziałką,
 fl amaster,
 stoper.

13

14
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2. Ponumeruj probówki (menzurki) od 1 do 3 (fot. 3).
3. Do każdej probówki wlej ok. 5 ml przygotowanego pły-
nu (fot. 4).
4. Przygotuj stoper. Jeśli chcesz, możesz zaznaczyć na pro-
bówkach fl amastrem poziom płynu.
5. Do probówki numer 1 włóż kawałek ziemniaka i włącz 
stoper (fot. 5). Delikatnie zamieszaj zawartość probówki.
6. Obserwuj powstające bąbelki – co 5 sekund zaznaczaj ich 
poziom na probówce.
7. Do probówki numer 2 włóż kawałek jabłka. Na nowo 
włącz stoper i ponownie dokonuj pomiarów co 5 sek.
8. Czynności powtórz, wkładając do probówki numer 3 wy-
brany produkt.
9. Na końcu zmierz linijką odległości między kreskami za-
znaczonymi na probówkach.

WYJAŚNIENIE
Gdzie powstało najwięcej piany? Piana, którą widać, to efekt uwalnianego tlenu w reak-

cji rozkładu wody utlenionej przez katalazę (fot. 6). Katalaza to enzym, który broni komór-
ki przed szkodliwymi związkami powstającymi w wyniku reakcji z tlenem. W eksperymencie 
katalaza rozkłada wodę utlenioną na zwykłą wodę i tlen. Im więcej piany, tym więcej aktyw-

1 2 3

4 5 6
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nej katalazy (np. w świeżych kwiatach, ziemniaku, pietruszce). Brak piany oznacza, że katala-
za jest nieaktywna (np. w jabłkach, pomidorach, zwiędłych kwiatach). U ludzi katalaza znajdu-
je się w komórkach krwi, dlatego podczas polewania rany wodą utlenioną pojawia się piana.

MAGICZNY SOK
Jak to się dzieje, że mieszamy dwie substancje: białą i pomarańczową, 

a otrzymujemy czarną? Magia? Nie! To chemia!

WYKONANIE
Przygotuj 2 roztwory: pomarańczowy i biały. 
Pomarańczowy: Pół tabletki „Plusza” rozpuść w 2 łyż-

kach wody i dodaj kilkadziesiąt (ok. 20–25) kropli jodyny 
(aby roztwór pozostał pomarańczowy). Biały: łyżeczkę mą-
ki ziemniaczanej zmieszaj ze 100 ml gorącej wody. Wlej do 
oddzielnego pojemniczka ok. 5 ml tej zawiesiny i dolej 50 ml 
wody utlenionej oraz łyżkę zimnej wody. Wlej pomarańczo-
wy roztwór do białego, czekaj chwilę i... masz już czarny lub 
ciemnoniebieski roztwór!

WYJAŚNIENIE
Doświadczenie to jest przeprowadzane w laboratoriach chemicznych pod nazwą „próba 

jodowa”. Ma na celu wykrycie skrobi w badanej substancji. Skrobia to cukier, jeden z głów-
nych węglowodanów w diecie człowieka, w naszym przypadku obecny w mące ziemniacza-
nej. Pomiędzy jodem zawartym w jodynie a cząsteczkami skrobi zachodzi reakcja, która po-
woduje przebarwienia substancji. Reakcja ta może zachodzić natychmiast lub dopiero po 
pewnym czasie – zależy to od proporcji, w jakich zostały zmieszane roztwory.

BAŃKI MYDLANE
WYKONANIE

Zmieszaj wodę, płyn do naczyń i glicerynę w stosunku: 
3:1:0,5 (czyli np. 3 łyżki wody, 1 łyżka płynu do naczyń oraz 
0,5 łyżki gliceryny). Oczywiście, można dowolnie zmniejszyć 
lub zwiększyć ilość substancji, w zależności od potrzeb, pa-
miętając jednak o zachowaniu podanych proporcji. 

Następnie wygnij drucik tak, aby na jego końcu utworzy-
ła się zamknięta fi gura. Może to być kwadrat, kółko czy na-
wet gwiazdka. Przez drucik będzie się wydmuchiwać bań-
ki. Doświadczenie to można wykonać również bez gliceryny, 
ale bańki wtedy będą szybciej pękać i trudniej będzie je wy-
dmuchiwać.

MATERIAŁY
 pół tabletki pomarań-

czowego witaminowego 
„Plusza”,

 woda,
 jodyna,
 mąka ziemniaczana,
 woda utleniona,
 3 naczynia do przygoto-

wania roztworów.

MATERIAŁY
 woda,
 płyn do mycia naczyń,
 gliceryna (do kupienia 

w aptece),
 metalowy drucik,
 naczynie do przygoto-

wywania baniek.

-
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WYJAŚNIENIE
Niezależnie od kształtu końcówki drucika bańki będą zawsze miały ten sam kulisty kształt. 

Dlaczego? Tu z wyjaśnieniem śpieszy nie chemia, a fi zyka. Prawo Pascala mówi, że ciśnienie 
(czyli siła działająca na pewną powierzchnię) wywierane na ciecz – w naszym przypadku na 
otoczkę bańki – rozchodzi się w każdym kierunku jednakowo, przy czym ciśnienie wewnątrz 
bańki jest wyższe niż ciśnienie na zewnątrz. Ciśnienia „nie lubią” być różne i zawsze dążą 
do wyrównania. Dlatego bańka przyjmuje taki kształt, aby przy jak największej objętości za-
chować jak najmniejsze pole powierzchni. Takim kształtem jest kula. Gdyby bańki przyjęły 
np. kształt sześcianu, ciśnienie w rogach fi gury spowodowałoby natychmiastowe pęknięcie.

KWAŚNA CZY ZASADOWA?
Sprawdzanie, jaki odczyn mają substancje z codziennego życia, może

 dostarczyć interesujących informacji.

WYKONANIE
Aby sprawdzić odczyn danej substancji, należy po prostu 

zanurzyć w niej końcówkę papierka uniwersalnego. Trzeba 
uważać, aby wcześniej nie zabrudzić papierka, bo wtedy wy-
nik eksperymentu może wyjść nieprawidłowy. Papierek za-
barwi się na określony kolor, zależny od wartości pH sub-
stancji. Kolor ten porównaj z podziałką umieszczoną na 
opakowaniu papierków i odczytaj wartość pH. Otrzymane 
wyniki można porównać z wartościami dostępnymi w Inter-
necie, aby sprawdzić, czy doświadczenie się powiodło.

WYJAŚNIENIE
Zacznijmy od tego, czym jest odczyn pH. Otóż każda substancja ma specyfi czne właści-

wości, które nazywamy kwasowo-zasadowymi. Dla uproszczenia przyjmijmy, że kwas to sub-
stancja zdolna oddać atomy (a właściwie jony – czyli atomy z ładunkiem elektrycznym) wo-
doru [H+] dla zasady, a zasada to substancja zdolna przyjąć te atomy od kwasu. Z tej teorii 
wynika, że zasada nie może istnieć bez kwasu i odwrotnie: kwas nie może istnieć bez zasady. 
W roztworze kwasu czy zasady zawsze znajduje się pewna ilość jonów [H+], dzięki któ-
rym właśnie wyliczamy pH substancji. Wskaźnik pH określa odczyn substancji – czyli mówi 
nam, czy roztwór jest kwasem czy zasadą, a jego wartość jest zawarta w przedziale od 0 do 
14. Im mniejsza wartość pH, tym substancja jest bardziej kwasowa (czyli posiada więcej jo-
nów [H+]).

MATERIAŁY
 papierki uniwersalne 

(lakmusowe), można je 
kupić w sklepach 
z odczynnikami 
chemicznymi, ale 
najłatwiej (i najtaniej) 
zamówić przez Internet,

 substancje, których 
odczyn chcesz 
sprawdzić.
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SKACZĄCE JAJKO
Wkładasz jajko na kilka godzin do miseczki z pewną substancją, 

wyjmujesz i… masz skaczącą piłeczkę!

WYKONANIE
Włóż jajko do miseczki. Następnie wlej do niej ocet, tak 

aby ciecz przykryła całe jajko. Przykryj miseczkę i zostaw ją na 
ok. 24 h. Kiedy po tym czasie wyciągniesz jajko z octu, okaże 
się, że jest miękkie i odbija się od blatu jak piłeczka. Uwaga: 
jeśli zrzucisz jajko z dużej wysokości lub za mocno ściśniesz 
– zewnętrzna powłoka pęknie, a ty będziesz mokry. Jajko 
w środku dalej jest przecież surowe!

WYJAŚNIENIE
Ocet rozpuszcza zawarte w skorupce jajka substancje odpowiadające za jej twardość 

i sztywność (fosforany i węglany wapnia).

KULE MUSUJĄCE DO KĄPIELI
Nie każdy może pozwolić sobie na regularne wizyty w sa-

lonach piękności. Ale każdy może we własnym domu przy-
gotować kosmetyki, które sprawią, że poczuje się jak w SPA. 
Takim kosmetykiem są musujące kule do kąpieli, które nawil-
żają oraz natłuszczają skórę. Kule z dodatkiem olejków za-
pachowych działają uspokajająco oraz udrażniają drogi od-
dechowe.

MATERIAŁY
 surowe jajko,
 ocet,
 miseczka.

MATERIAŁY 
(na jedną kulę)

 25 g kwasku cytryno-
wego,

 50 g sody oczyszczonej, 
 kilka kropli olejku 

zapachowego (aromatu),
 ok. 1,5 łyżeczki oliwy 

(oleju),
 woda,
 zioła, wiórki kokosowe,
 barwnik spożywczy,
 ew. odrobina mąki 

ziemniaczanej.

Jeśli przygotowujesz 
więcej kul, stosuj proporcję 
2 (soda) : 1 (kwasek).
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WYKONANIE
1. Wymieszaj sodę oraz kwasek cytrynowy (fot. 1). Jeśli 
chcesz, aby kule były kolorowe i barwiły wodę, dodaj barw-
nik (nie za dużo). Możesz dodać także dowolne zioła (np. 
kwiaty lawendy), wiórki kokosowe lub inne dodatki (glinki, 
wyciągi z ziół). 
2. Dodaj olejek zapachowy (fot. 2), który sprawi, że rozpusz-
czająca się kula uwolni wybrany przez ciebie zapach. Może to 
być olejek spożywczy lub do aromaterapii. 
3. Wlej do miseczki 1,5 łyżeczki oleju lub oliwy (fot. 3).
4. Dodaj do mieszanki odrobinę wody (ok. 2–3 łyżeczek), 
tak by powstała masa. Mieszanka może zacząć musować, ale 
nie należy się tym przejmować (fot. 4). 
5. Mieszaj całość aż do uzyskania jednolitej masy (fot. 5). 
Aby kula unosiła się na powierzchni wody, można dodać 
odrobinę mąki ziemniaczanej.
7. Uformuj kulę (fot. 6), a jeśli masz foremki, to możesz je 
wypełnić masą w celu otrzymania konkretnego kształtu.
8. Kulę zostaw do wyschnięcia na całą noc (fot. 7). Po kilku 
godzinach stwardnieje oraz przestanie syczeć. 

Tak przygotowane kule 
możesz ładnie zapakować 
i ofi arować jako prezent.

1

2

5

3 4

6 7



42 CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

JAKI KOLOR MA NIEBIESKI?
Choć wydaje się, że to pytanie nie ma sensu, to doświadczenie pokaże, 
że niebieski wcale nie jest niebieski, a brązowy nie jest brązowy.

WYKONANIE
Bibułkę potnij na paski o wym. ok. 1 cm x 7 cm. Na koń-

cu takiego paska namaluj dużą kropkę fl amastrem, którego 
kolor chcesz zbadać. Do naczynia wlej wodę i włóż do niego 
pomalowany pasek bibuły tak, aby kolorowa kropka została 
zwilżona wodą. Podczas nasiąkania bibuły wodą kolor powi-
nien rozdzielić się na inne barwy, z których został utworzony.

WYJAŚNIENIE
Każdy kolor składa się z podstawowych barw. Woda „pnąc się” w górę bibułki, rozkłada 

kolor na poszczególne czynniki, gdyż każda barwa składowa transportowana jest z inną pręd-
kością.

ZACZAROWANY LIST
Niewidoczne pismo otrzymuje się, pisząc na grubszym papierze stalówką maczaną w oc-

cie. Po wyschnięciu kartki pismo jest niewidoczne dla naszego oka. Można je wywołać, trzy-
mając kartkę nad płomykiem świecy. W miejscach zwilżanych octem celuloza zostaje prze-
kształcona w acetylocelulozę o niższej temperaturze spalania. Ciepło dostarczane przez 
płomyk świecy powoduje zaczernienie liter.

BOMBA PIANOWA
Do wykonania doświadczenia potrzebna jest soda oczyszczona, kwasek cytrynowy w prosz-

ku, woda, mydło w płynie oraz słoik z zakrętką. Wsypuje się torebkę sody oczyszczonej oraz 
2 torebki kwasku cytrynowego do słoika, następnie wlewa się na to mydło w płynie, a po-
tem ostrożnie wodę, tak aby nie miała kontaktu z sodą i kwaskiem. Potem trzeba zrobić mały 
otwór w zakrętce, zakręcić słoik i potrząsać nim, zatykając otwór palcem. Podczas potrząsania 
słoika składniki mieszają się. Powstaje dwutlenek węgla, który powoduje eksplozję piany po 
zdjęciu palca z otworu.

MATERIAŁY
 kolorowe fl amastry,
 woda,
 naczynie (najlepiej 

płaskie),
 bibułka.
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CIEKAWE ZBIÓRKI
Prezentowane pomysły to tylko inspiracje dla wszystkich grup metodycznych. 

Możesz je wykorzystać lub zrealizować własne pomysły, odpowiadające waszym 
oczekiwaniom.

Z ASTRONOMIĄ ZA PAN BRAT. Zbiórka gromady

Zbiórkę można włączyć do cyklu sprawnościowego „młody naukowiec”, polecana jest 
przede wszystkim dla gromady, w której przeważają starsze zuchy.

CEL
Zapoznanie zuchów z wybranymi wiado-

mościami dotyczącymi ciał niebieskich i za-
chęcenie ich do samodzielnej obserwacji 
nieba.

ZAMIERZENIA
Po zbiórce zuchy będą:

 wiedziały, co mogą zobaczyć na niebie 
(Księżyc, gwiazdozbiory, planety),

 wiedziały, jakie planety wchodzą w skład 
Układu Słonecznego,

 znały wybrane gwiazdozbiory,
 potrafi ły wskazać Wielki i Mały Wóz,
 wiedziały, z czego wynika widziany kształt 

Księżyca.

MATERIAŁY I SPRZĘT
 projektor multimedialny, komputer, aplika-

cja Stellarium (www.stellarium.org), 
 kula styropianowa (o średnicy co najmniej 

10 cm) i ołówek, 
 materiały do budowy planetarium dla każ-

dej szóstki lub pary zuchów (jeden kom-
plet to: pudełko od butów, nożyczki, taśma 
klejąca, szpilka, prostokąt z czarnego bry-
stolu wielkości mniejszego boku pudełka), 

 teleskop amatorski (wskazane), 
 załączniki nr 1 i 2 w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy.

UWAGA
Najlepiej tak zaplanować zbiórkę, by za-

kończyła się w momencie dogodnym do ob-
serwacji nieba – zimą nie będzie z tym kło-
potu).

ZZZOiT
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki przyjęte 

w gromadzie.

GAWĘDA
Gwiazdozbiory. W pomieszczeniu pa-

nuje półmrok. Przed zbiórką zostało ono 
przeobrażone w planetarium (przy wyko-
rzystaniu projektora multimedialnego i pro-
gramu Stellarium). Wyświetlamy na ścia-
nie (ekranie) obraz nocnego nieba. W oknie 
ustawień „widoku i nieba” ustawiamy widok 
gwiazdozbiorów – „pokaż linie, etykiety i ry-
sunki”. Wyszukujemy gwiazdozbiór Łabędzia 
(Cygnus), którego dotyczy nasza gawęda (mo-
żemy oczywiście wybrać inny gwiazdozbiór):
Łabędź symbolizuje dobroć i poświęcenie, ja-

kie występują w prawdziwej przyjaźni. Mitolo-
giczny Łabędź był przyjacielem Faetona, syna 
Klimene (zwykłej śmiertelniczki) i boga Słońca, 
Heliosa. Pewnego razu Faeton poprosił swego oj-
ca, by pomógł mu przekonać ludzi na Ziemi, że 
rzeczywiście jest synem istoty boskiej. Helios zgo-
dził się i obiecał, że spełni jedno jego życzenie. 
Faeton chciał powozić rydwanem Słońca, zaprzę-
żonym w cztery uskrzydlone rumaki. Helios wie-
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dział, że rumaki są posłuszne tylko jemu i pomysł 
Faetona może się skończyć katastrofą, Faeton 
jednak nalegał na spełnienie danej mu obietnicy. 

Kiedy nadszedł świt, przygotował zaprzęg 
i ruszył w szaloną wędrówkę po niebie. Skrzy-
dlate konie szybko wyczuły, że powozi nimi ktoś 
niedoświadczony i popędziły tak szybko, iż Fa-
eton zupełnie stracił nad nimi kontrolę. W pew-
nym momencie wóz zakołysał się tak mocno, że 
Słońce wypadłoby z niego i spaliło Ziemię, gdy-
by nie zauważył tego Zeus i nie cisnął w słonecz-
ny zaprzęg piorunem. Biedny Faeton stracił rów-
nowagę i wypadł z rydwanu wprost w spienione 
odmęty rzeki Erydan. Łabędź widząc, co się dzie-
je, bez namysłu zanurkował do wody, by ratować 
przyjaciela. Helios był tak poruszony tym do-
wodem prawdziwej, bezinteresownej przyjaźni 
w stosunku do jego syna, że umieścił Łabędzia 
na Drodze Mlecznej.

Więcej legend o postaciach uwiecznio-
nych w gwiazdozbiorach możemy znaleźć 
w książce M. D. Heifetz, W. Tirion, Spacer po 
niebie. Przewodnik po gwiazdach i gwiazdozbio-
rach oraz ich legendach, Warszawa 1997.

GRY I ĆWICZENIA
 Zgadywanka. Po gawędzie wspomi-

namy, że gwiazdozbiory odwołują się do sta-
rożytnych legend i mitów. Odbywamy krót-
ką wędrówkę po niebie, wskazując kolejne 
gwiazdozbiory. Następnie wspólnie zgaduje-
my, co przedstawiają. Pamiętajmy, by pokazać 
Mały i Wielki Wóz (Małą i Wielką Niedźwie-
dzicę). Pokazujemy też widoczne planety. 

 Znajdź gwiazdozbiory. Szóstki zu-
chów otrzymują zadanie polegające na roz-
poznaniu gwiazdozbiorów (przykład w za-
łączniku 1). Najpierw starają się połączyć 
liniami odpowiednie gwiazdy, potem próbują 
nazwać gwiazdozbiory (należy pamiętać, by te 
gwiazdozbiory pojawiły się wcześniej w pre-
zentacji). Na rysunku w załączniku (od lewej): 
Orion, Wielki Wóz, Mały Wóz.

PLĄS
Za chwilę odbędziemy podróż po Ukła-

dzie Słonecznym. Przed wyprawą musimy 
przejść przygotowanie kondycyjne. W tym 
celu rozruszamy się przy pląsie.

GRY I ĆWICZENIA
 Podróż po Układzie Słonecznym. 

Przed rozpoczęciem zabawy (podczas pląsu 
lub wcześniej) należy rozmieścić w sali plan-
sze ze zdjęciami planet i krótkimi opisami 
(załącznik 2). Zuchy w szóstkach lub parami 
mają odwiedzić wszystkie planety i postarać 
się zapamiętać jak najwięcej informacji o nich. 
Po 10 minutach dzieci powracają na swoje 
miejsca i otrzymują zadanie ułożenia planet 
we właściwej kolejności od Słońca i dopaso-
wania do nich odpowiedniej liczby księżyców 
(drużynowy może przygotować rozsypankę 
potrzebnych elementów dla każdej szóstki).

 Układ planetarny. Na środku sali 
staje nieruchomy zuch wyobrażający Słońce. 
Pozostałe zuchy dobierają się parami: „pla-
neta” – „księżyc”. Planety obiegają Słońce, 
kręcąc się równocześnie wokół własnej osi. 
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Księżyce dodatkowo obiegają planety, rów-
nież kręcąc się wokół własnej osi. Na hasło 
„asteroida” księżyce i planety zmieniają pary.

W trakcie zabawy przedstawiamy zuchom 
informacje o ruchu obrotowym Ziemi i Księ-
życa. Wyjaśniamy, że:
 Ziemia obiega Słońce w 365 dni,
 pełny obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 

24 godziny,
 pełny obrót Księżyca wokół własnej osi 

trwa ok. 27 dni,
 obrót wokół Ziemi jest zsynchronizowany 

z obrotem wokół własnej osi tak, że Księ-
życ jest skierowany do Ziemi cały czas tą 
samą stroną.

 Fazy Księżyca. Do wykonania ćwi-
czenia potrzebujemy kuli styropianowej, któ-
rą nabijamy na ołówek. W pomieszczeniu 
powinno być ciemno. Trzymając za ołówek, 
wprowadzamy kulę w snop światła (z lamp-
ki lub projektora). Obserwujemy, jak kula wy-
gląda z różnych stron. Od strony źródła świa-
tła widzimy świetliste koło (księżyc w pełni). 
Przesuwając się, zaczynamy obserwować cień 
(rogalik), aż do momentu, gdy staniemy na-
przeciwko źródła światła, widząc całkowicie 
zacienioną  kulę (nów).

Księżyc, tak jak styropianowa kula, świe-
ci światłem odbitym (od Słońca). To, jak wiel-
ką powierzchnię oświetlonego Księżyca wi-
dzimy, zależy od kąta, pod którym na niego 
patrzymy, wynikającego z ustawienia Księży-
ca wobec Ziemi.

MAJSTERKA
Budujemy planetarium. Majsterkę 

wykonujemy w parach lub w szóstkach. 
 W jednej z węższych ścianek pudełka 

na buty wycinamy otwór, tak by można było 
włożyć przez niego do środka latarkę.

 Po przeciwnej stronie pudełka wyci-
namy prostokątny otwór tak, by od każdej 
krawędzi pozostał ok. 1-centymetrowy pa-
sek kartonu. 

 Z czarnego brystolu wycinamy pro-
stokąt o wielkości boku pudełka, w którym 
wycięliśmy duży otwór.

 Na brystolu rysujemy gwiazdozbiory, 
które chcemy wyświetlić w naszym planeta-
rium. W miejscach gwiazd nakłuwamy bry-
stol szpilką, robiąc w nim dziurki. Mocujemy 
brystol do pudełka, przesłaniając duży otwór.

 Po zgaszeniu wszystkich świateł wkła-
damy do pudełek zapalone latarki i kieruje-
my obraz na ścianę.

ĆWICZENIE
Obserwacje nieba. Tę część zajęć prze-

prowadzamy na dworze. Oczywiście, wte-
dy, gdy są sprzyjające warunki do obserwacji 
nieba (bezchmurny wieczór). Upewniamy się 
wcześniej, jakich zjawisk astronomicznych 
można się spodziewać (widoczne planety, 
Księżyc). Możemy to sprawdzić, np. ustawia-
jąc w programie Stellarium aktualne położe-
nie i datę. Do obserwacji przyda się papie-
rowa mapa nieba lub aplikacja na smartfon 
czy tablet, np. Google Sky Map. Ustawiając 
smartfon w kierunku obserwacji, widzimy 
nazwy wszystkich ciał niebieskich znajdują-
cych się w tym kierunku na niebie.

Podczas obserwacji należy wskazać:
 Księżyc (określić jego fazę),
 planety:  Wenus, Jowisz,
 gwiazdozbiory, w tym: Wielki i Mały Wóz 

(fragmenty Wielkiej i Małej Niedźwiedzi-
cy) oraz Gwiazdę Polarną.

Jeśli jest taka możliwość, warto skorzystać 
z amatorskiego teleskopu. 

KRĄG RADY
W kręgu rady zuchy opowiadają, czego 

nauczyły się na zbiórce i co je najbardziej za-
interesowało. Drużynowy może w ten spo-
sób przekonać się, czy dzieci zapamiętały, jak 
nazywa się najjaśniejsza gwiazda widoczna na 
niebie (Słońce) i ile planet jest w Układzie 
Słonecznym (osiem), czy potrafi ą wymienić 
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nazwy trzech gwiazdozbiorów i wiedzą, jak 
nazywa się największa planeta Układu Sło-
necznego (Jowisz).

Zuchy otrzymują też zadanie do samo-
dzielnego wykonania w domu (zadanie mię-
dzyzbiórkowe). Każdego dnia, jeśli tylko 
pozwoli na to pogoda, mają obserwować 

Księżyc gołym okiem, a wyniki obserwacji 
nanosić na kartę obserwacji (załącznik 3).

ZZZOiT
Obrzędowe zakończenie zbiórki przyjęte 

w gromadzie.

ZAŁĄCZNIK 1. JAKIE TO GWIAZDOZBIORY?

ZAŁĄCZNIK 3. KARTA OBSERWACJI KSIĘŻYCA

Dzień obserwacji: ………….    godzina: ……………

Zachmurzenie:

 bezchmurne niebo

 pojedyncze chmury 

 pełne zachmurzenie 

Rysunek Księżyca

........................................
podpis zucha
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MERKURY
Pierwsza planeta od Słońca.

Nie ma księżyców.
Najmniejsza planeta, 
jest wielkości 
naszego Księżyca, 
pokryta górami 

i kraterami.

WENUS
Druga planeta od Słońca.

Nie ma księżyców. Jest najbliższa Ziemi 
i podobnej wielkości. 
Po Słońcu i Księżycu 
to najjaśniejszy obiekt 
na niebie. Panuje na niej 
wysoka temperatura.

ZIEMIA
Trzecia planeta od Słońca.

Ma jeden księżyc.
Jedyna znana planeta, 
na której występuje 
życie.

MARS
Czwarta planeta od Słońca.

Ma dwa księżyce.
Nazywany „czerwoną 
planetą” (od barwy – 
na jego powierzchni 
występują związki 
żelaza).

JOWISZ
Piąta planeta od Słońca.

Ma 66 księżyców. Gazowy olbrzym, jest
największą planetą (jego 
masa jest 2,5 raza 
większa niż masa wszyst-
kich pozostałych planet 
razem wziętych).

SATURN
Szósta planeta od Słońca.

Ma 62 księżyce. Jest znany ze swoich 
pierścieni, które 
składają się 
głównie z lodu 
i odłamków 
skalnych.

URAN
Siódma planeta od Słońca.

Ma 27 księżyców.
Gazowy olbrzym.

NEPTUN
Ósma planeta od Słońca.

Ma 13 księżyców. Gazowy olbrzym.
Występują na nim 
silne huragany. 
Planeta odkryta 
za pomocą obliczeń 
matematycznych.

ZAŁĄCZNIK 2. OPISY PLANET
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CHEMIA W KUCHNI. Zbiórka gromady

Zbiórkę można włączyć do realizacji cyklu sprawnościowego „chemik”.

MATERIAŁY
 sok z cytryny, sól, cukier, woda, imbir, 

pieprz, ocet,
 jajka,
 pojemniki na żółtko i białko, łyżeczki, po-

jemniki na roztwory (soli, cukru), mieszani-
ny (z piaskiem, olejem oraz mąką i olejem),

 gaza, słoik, gumka recepturka.

ZZZOiT
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA
Znajdujemy mapę i zaproszenie do tajem-

niczego miejsca – pracowni chemika. Wkrót-
ce orientujemy się jednak, że tym miejscem 
jest kuchnia. Zastanawiamy się, co kuchnia ma 
wspólnego z chemią. Drużynowy wyjaśnia to 
w gawędzie, w której fabułę wplecione są cie-
kawe ekologiczne porady związane z chemią, 
np.:

 Tworzący się w czajnikach osad to so-
le kwasu węglowego – węglany wapnia oraz 
magnezu. Aby się go pozbyć, należy do wo-
dy dosypać kwasku cytrynowego i otrzyma-
ny roztwór zagotować w tym naczyniu. Po 
zagotowaniu należy wodę wylać i raz jesz-
cze samą wodę bez kwasku doprowadzić do 
wrzenia.

 Nie należy wyrzucać fusów po czarnej 
kawie, gdyż stanowią one doskonały nawóz. 
Również woda, w której płukano mięso, jest 
dobrą odżywką dla roślin. Bogate w wapń są 
skorupki jajek, które pokruszone należy wło-
żyć do naczynia i zalać wodą. Po 2–3 tygo-
dniach można podlewać taką wodą kwiaty 
doniczkowe.

 Aby świeca paliła się dłużej, przed 
pierwszym zapaleniem należy owinąć ją folią 
i włożyć na kilka godzin do zamrażalnika. Do-

bry efekt obserwuje się również, gdy naoko-
ło knota wysypie się odrobinę soli. 

 Osad z herbaty i kawy można usunąć 
z fi liżanek lub kubków, wykorzystując sodę 
oczyszczoną. Należy nałożyć ją na wilgotną 
ściereczkę i przecierać zabrudzone miejsca.

 Często zdarza się, że z patelni pryska 
rozgrzany olej. Aby temu zapobiec, przed 
smażeniem należy posypać tłuszcz szczyp-
tą soli.

GRY I ĆWICZENIA
 Smaki i zapachy. Zawiązujemy zu-

chom oczy i po kolei każdemu podaje-
my 4 różne rzeczy do spróbowania (sok 
z cytryny, sól, cukier, wodę) i 3 rzeczy do po-
wąchania (imbir, pieprz, ocet). Każdy zuch ma 
następnie określić, w jakiej kolejności dosta-
wał poszczególne produkty. 

 Zawody. Kto lepiej będzie kręcił jaj-
ko. Zuchy próbują kręcić jajka. Nie wiedzą, 
że wśród nich jest jedno ugotowane – ta-
kie się kręci, a niegotowane nie. Zuchy zga-
dują, dlaczego tylko jedno jajko kręci się bez 
problemu. 

MAJSTERKA
Robimy kogel-mogel. Z jajek oddziela-

my żółtka, na każde żółtko wsypujemy jedną 
łyżeczkę cukru. Mieszamy i ubijamy do uzy-
skania jednolitej konsystencji.

GRY I ĆWICZENIA
 Eksperyment z solą. Badamy, jak 

sól rozpuszcza się w wodzie. Do gorącej wo-
dy wsypujemy dużo soli i mieszamy. Dosy-
pujemy soli kilka razy. Sól za każdym razem 
rozpuści się całkowicie. Pytamy, czy zuchy 
wiedzą, jak wygląda sól, zanim trafi  do sklepu. 
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 Naukowe eksperymenty. Dzielimy 
się na 4 grupy (szóstki). Każda szóstka bada 
coś innego, próbując rozpuścić w wodzie jed-
ną z substancji: cukier, piasek, mąkę i olej. Na-
stępnie każda szóstka opisuje uzyskane rezul-
taty w Wielkiej Księdze Tajemnic Gromady.

KRĄG RADY
Podsumowanie zdobytej wiedzy.

ZZZOIT
Obrzędowe zakończenie zbiórki.

WIELKA KAMPANIA CZYSTOŚCI. Zbiórka gromady

Zbiórkę można włączyć do realizacji cyklu sprawnościowego „chemik”.

MATERIAŁY
 mydło w ilości odpowiedniej do liczby 

grup,
 obrazki do łączenia w pary,
 znaczki wycięte z opakowań środków che-

micznych.

ZZZOIT
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA
Historia Zdzisia. Do izby wchodzi za-

płakany Brudny Zdziś (nieuczesany, umo-
rusany, niechlujnie ubrany). Zapytany, co się 
stało, opowiada swoją historię. Dzieci posta-
nawiają dać Zdzisiowi kilka dobrych rad. 

Chłopiec nigdy nie lubił się myć. Nie cierpiał 
mydła szczypiącego go w oczy. To takie niemiłe, 
jak chcesz otworzyć oczy i nie możesz, bo cię 
szczypie... A jak się myje włosy, to do oczu wle-
wa się woda z pianą – i to jest najgorsze. Zdziś 
postanowił w końcu przestać się myć. Najpierw 
było mu z tym dobrze. Wkrótce jednak zauwa-
żył, że podczas lekcji nikt nie chce z nim sie-
dzieć w jednej ławce. Na przerwie nikt nie za-
prasza go do zabawy, a jak sam podejdzie, to 
okazuje się, że wszyscy idą sobie w drugi koniec 
korytarza. Zdziś nie wie, co się stało, bo kiedyś 
nie miał takiego problemu... Nie wie, co ma zro-
bić. Nawet jego najlepszy kolega powiedział, że 
nie będzie więcej do niego przychodził, bo w je-
go pokoju śmierdzi. Zrobiło mu się bardzo smut-

no, bo już nie ma żadnych kolegów i jest zawsze 
sam, a ludzie się krzywią na jego widok. Może 
zuchy znajdą jakieś wyjście z tej sytuacji?

MAJSTERKA
Pachnące bombki. Robimy kule do ką-

pieli (przepis na s. 40–41).

GRY I ĆWICZENIA
 Wielka kampania czystości. W sa-

li zostały rozwieszone obrazki przedstawia-
jące pary przedmiotów związanych z czysto-
ścią, np. szczotka i pasta, kubek i woda, mydło 
i mydelniczka itp. Zadaniem zuchów jest od-
nalezienie jak największej liczby par.

 Co to znaczy? Uczymy się oznaczeń 
występujących na opakowaniach środków 
chemicznych. Do każdego symbolu należy do-
pasować jego znaczenie.

KRĄG RADY
Podsumowanie zdobytej wiedzy.

ZZZOiT
Obrzędowe zakończenie zbiórki.
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W KRAINIE NAUKI. Gra dla zuchów
Gra świetnie nadaje się na zbiórkę wprowadzającą lub podsumowującą w cyklu 

sprawnościowym „młody naukowiec”.

CEL
Rozbudzenie w dzieciach ciekawości na-

ukowej, poznanie kilku dziedzin naukowych.

ZAMIERZENIA
Po zbiórce zuchy będą: 

 wiedziały, czym jest nauka i w jaki sposób 
postęp naukowy wpływa na rozwój świata,

 wiedziały, czym się zajmują naukowcy kil-
ku profesji.

OPIS GRY
Na grę składa się 7 punktów. Zadania na 

każdym z nich trwają 10–20 minut. Na punk-
tach zuchy, podzielone na szóstki, spotykają 
się ze specjalistą jakiejś dziedziny nauki. Na-
ukowiec podaje dzieciom zagadkę, dotyczącą 
swojej dziedziny, a po odgadnięciu jej opo-
wiada krótko o tym, czym się zajmuje. Zuchy 
mogą również zadawać pytania. 

Następnie prowadzący prezentuje dzie-
ciom eksperyment lub pokaz związany ze 
swoją dziedziną. Na każdym punkcie zuchy 
dostają naklejkę (znaczek) symbolizującą da-
ną dziedzinę i wkleja ją do specjalnie przygo-
towanej legitymacji, aby na koniec otrzymać 
„certyfi kat młodego naukowca” (w warian-
cie, kiedy gra jest podsumowaniem cyklu) 
lub indeks studenta Zuchowej Akademii 
Nauk (kiedy gra jest wprowadzeniem do 
cyklu).

Uwaga! Osoba odgrywająca na punk-
cie rolę naukowca powinna znać się na da-
nej dziedzinie (aby umieć odpowiedzieć na 
ewentualne dodatkowe pytania zuchów), 
a nawet być odpowiednio ucharakteryzowa-
na. Warto poprosić o pomoc uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, studentów, pracowni-
ków naukowych czy nauczycieli.

PLAN GRY 

 Spotkanie z Fizykiem
Co się dzieje na tym świecie
ja już wiem, a wy wiecie?
Dziś wam chętnie opowiem,
jakie procesy zachodzą w przyrodzie.
Eksperyment. Jak zrobić z butelek 

instrument muzyczny? Napełnij butelki 
wodą o różnej wysokości i ustaw w kolej-
ności od najmniejszego do największego słu-
pa wody. Dmuchaj w butelki i nasłuchuj, jakie 
wydają dźwięki.

Butelki wydają dźwięki o różnej wysoko-
ści. Najwyższy dźwięk wydaje butelka, w któ-
rej jest najwięcej wody. Wysokość dźwięku 
zależy od wysokości słupa powietrza znajdu-
jącego się w butelce nad wodą. Im jest on 
wyższy, tym częstotliwość drgań jest mniej-
sza. Jeśli w butelki uderzamy łyżką, to efekt 
jest odwrotny – najwyższy dźwięk wyda bu-
telka, w której jest najmniej wody. 

Na kilkunastu butelkach napełnionych 
wodą do różnych wysokości możesz wygrać 
prostą melodię, w tym celu musisz jednak 
odpowiednio dobrać wysokości słupów wo-
dy (nastroić instrument).

 Spotkanie z Chemikiem
Mam probówkę i mam fartuch,
czynię cuda nie dla żartu. 
Mieszam substancje, eksperymentuję,
więc jaką dziedziną się zajmuję?
Eksperyment z papierkiem uniwer-

salnym (lakmusowym). Każde dziecko 
dostaje po kilka papierków, po czym samo 
decyduje, w jakiej substancji je zamoczy (np. 
woda, woda z mydlinami, coca-cola, sok, ocet, 
mleko, kawa, herbata, ślina). Zuchy zapisują 
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obserwacje. Każda substancja, oprócz wody, 
barwi papierek na inny kolor. Efekt ten jest 
konsekwencją innego poziomu pH w każdej 
substancji (pozom pH określa kwasowość 
i zasadowość roztworów wodnych związ-
ków chemicznych).

 Spotkanie z Astronomem
Na gwiazdy patrzę,
przez teleskop spoglądam.
Nic mi nie umknie,
jak która wygląda.
Eksperyment. Najlepiej, by astronom 

pokazał dzieciom gwiazdy przez teleskop (je-
śli będzie ciemno) lub w planetarium, ewen-
tualnie w sali udekorowanej na planetarium 
(ciemna tkanina, na której można umoco-
wać świecące lampki oraz wycięte z papieru 
gwiazdy i planety).

 Spotkanie z Robotykiem
Chętnie robota skonstruuję,
Na co dzień takie cuda buduję.
Będzie pomagał mi w pracy i domu,
tylko nie zdradzaj tej wiedzy nikomu.
Eksperyment. Przy posiadaniu odpo-

wiednich materiałów można spróbować zro-
bić robota ze szczoteczki do zębów, według 
instrukcji (np. http://www.youtube.com/wat-
ch?v=QiW8TB7QsgU). W przypadku braku 
potrzebnych do tego materiałów można po-
kazać dzieciom dowolnego robota i opowie-
dzieć jak działa, zrobić robota z papieru lub 
zatańczyć taniec robotów (do muzyki elec-
tro lub podobnej).

 Spotkanie z Meteorologiem
Czy spadnie deszcz,
czy słońce zaświeci,
obserwuję niebo i to wiem,
Moje drogie dzieci. 
Zadanie. Meteorolog opowiada i poka-

zuje, jak można prognozować pogodę, zapo-
znaje zuchy z rodzajami chmur. Uczestnicy 

mogą zrobić dzienniczek obserwatora pogo-
dy, który będą uzupełniać w domu.

Spotkanie z Ekologiem
Znam się na zanieczyszczeniach środowiska,
przyglądam się im z bliska.
Wiem, jak śmieci trzeba segregować,
by naszą planetę Ziemię ratować.
Zadanie. Ekolog ma kilka koszy lub wor-

ków na odpady, np. na szkło, puszki, tkaniny, 
plastik, odpady naturalne itp. oraz różnego 
typu śmieci, np. butelki, kartony, papierki. Za-
daniem dzieci jest wyrzucić śmieci do od-
powiedniego kosza. Zadania mogą być pod-
chwytliwe, np. szklana butelka z kapslem 
(kapsel powinien być wrzucony do kosza 
z puszkami, butelka do szkła).

 Spotkanie z Informatykiem
Komputery i Internet 
wnet naprawię – to nie przekręt!
Ze mną żaden się nie zepsuje,
Wszak taką pracę wykonuję.
Zadanie. W tym miejscu potrzebny jest 

komputer. Informatyk pokazuje dzieciom ja-
kąś czynność związaną z komputerem (np. 
wpisywanie wiadomości na stronę gromady, 
wyszukiwanie bezpiecznych dla dzieci stron 
internetowych – w zależności od poziomu 
zaawansowania uczestników).
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CZAS NA CIASTO. Zbiórka zastępu
Połączenie przyjemnego z pożytecznym – zastęp piecze ciasto, a jednocześnie 

dzięki eksperymentowi poznaje czynności życiowe drożdży. Ze względów bezpie-
czeństwa zastęp harcerski powinien piec ciasto pod opieką osoby dorosłej.

CEL
Integracja zastępu, dostarczenie uczestni-

kom zbiórki informacji o procesie fermen-
tacji drożdży i zapoznanie ich ze sposobem 
produkcji ciasta drożdżowego.

ZAMIERZENIA
Po zbiórce uczestnicy będą:

 umieli upiec ciasto drożdżowe,
 potrafi li wyjaśnić, w jakich warunkach 

drożdże najlepiej rosną.

MATERIAŁY I SPRZĘT
 przepis na ciasto drożdżowe,
 piekarnik,
 naczynia kuchenne potrzebne do piecze-

nia (np. miska do wyrabiania ciasta, blacha 
do pieczenia),

 drożdże,
 mąka, jajka, tłuszcz,
 ew. owoce i bakalie,
 opis i materiały do przeprowadzanie do-
świadczenia z drożdżami (zamieszczone 
na s. 31–33),

PRZEBIEG ZBIÓRKI

1. Powitanie wg tradycji zastępu.

2. Zastęp, według pozyskanego przepisu (od 
babci, z książki kucharskiej, z Internetu) przy-
gotowuje ciasto drożdżowe, kruszonkę, ew. 
także bakalie i owoce, a następnie piecze je 
(placek, babkę, bułeczki) w piekarniku.

3. Eksperyment pozwalający zaobserwować 
czynności życiowe drożdży – wykonywany 
w czasie, kiedy piecze się ciasto. Zastęp prze-
prowadza doświadczenie, aby dowiedzieć 
się, w jakich warunkach drożdże najlepiej 
„rosną”. Rozmowa o wnioskach płynących 
z doświadczenia. 

4. Piosenki.

5. Degustacja upieczonego ciasta, rozmowa.

5. Zakończenie zbiórki i pożegnanie się 
uczestników. 

  NAUKOWE TAJEMNICE. Zagadki na zbiórki drużyny i zastępu
PŁONIE OGNISKO

„Płonie ognisko i szumią knieje”... Zapew-
ne śpiewaliście tę piosenkę przy ognisku. Ale 
założę się, że nikomu nie wpadł do głowy ta-
ki pomysł, jak Tadkowi z zastępu „Zaklina-
czy ognia”. Oto gdy cała drużyna odśpiewała 
„Płonie ognisko” przy akompaniamencie pa-
lących się, trzaskających świerkowych gałą-
zek, Tadek nagle zapytał:

– Powiedzcie, o czym śpiewaliśmy przed 
chwilą – o zjawisku fi zycznym czy reakcji 
chemicznej? A może o jednym i drugim? 

Wszyscy zbaranieli, ale drużynowy nie-
spodziewanie poparł Tadka.

– Doskonale – powiedział – zastanówcie 
się, a odpowiedź dacie jutro na ognisku.

A czy ty umiesz odpowiedzieć na pytanie 
Tadka? 
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TAJEMNICZE LISTY
Po powrocie ze szkoły Anka znalazła na 

swym biurku list. Zaciekawiona rozerwa-
ła kopertę, wewnątrz była jednak pusta, bia-
ła kartka. Rozczarowana i zła, już miała wyrzu-
cić list, gdy spojrzała przypadkiem na nadawcę. 
Był nim Adam, znany w szkole chemik i kawa-
larz. Teraz już Anka zrozumiała wszystko: list 
był napisany atramentem sympatycznym. Ba! 
Ale jakim? Anka leciutko posmarowała część 
roztworem sody – zaczęły się pojawiać ró-
żowe litery. Stopniowo odczytała cały list. Te-
raz postanowiła odpłacić Adamowi pięknym 
za nadobne i wymyślić coś jeszcze trudniej-
szego. Napisała list niebieskawym roztwo-
rem, który na papierze również był niewi-
doczny. Pismo z czystej kartki Adam będzie 
musiał wywołać siarkowodorem.

Czym był pisany list Adama, a czym Anki?
Odpowiedź. List Adama pisany był roz-

tworem fenoloftaleiny, bezbarwnej w śro-
dowisku obojętnym. Anka natomiast pisała 
swój list roztworem siarczanu miedzi. 

 DWA RAZY „U”, CZYLI UZUPEŁNIJ 
I UZASADNIJ

Własności metali znalazły odbicie w na-
szej mowie potocznej, w przysłowiach, po-
wiedzonkach i określeniach. Kilka z nich po-
dajemy poniżej. Należy nie tylko uzupełnić 
teksty, wpisując brakujące słowa (będą to na-
zwy metali bądź pochodzące od tych nazw 
określenia), lecz także uzasadnić ich uży-
cie w danym przysłowiu czy powiedzonku. 
A oto one:

1. Mowa jest .........................., a milczenie 
………………. .
 2. Kuj ……….., póki gorące.
 3. .……………………… chmury.
 4. .………………… ręce.
 5. .……………….. blondynka.
 6. Trzymać kogoś …………………. ręką.
 7. Nie wszystko …………..., co się świeci.

Odpowiedź. Na początku piosenki mo-
wa jest o reakcji chemicznej, której towa-
rzyszą zjawiska fi zyczne – reakcji spalania 
w powietrzu, a raczej w tlenie – różnych sub-
stancji zawartych w drewnie. Ciepło bijące 
od ogniska i padający od niego blask to zja-
wiska fi zyczne. Dalsza część piosenki opisuje 
natomiast zjawisko fi zyczne: „szumią knieje”.

TROPICIELE
Zastęp „Jastrzębi” godzinę już tropił za-

stęp „Żółwi”, bowiem stawiały one „Jastrzę-
biom” mnóstwo zadań do wykonania i ciągle 
piętrzyły przeszkody. W końcu tropiciele sta-
nęli koło budującego się domu. Budynek po-
kryty był już dachem i miał wprawione futry-
ny. Brak było tylko drzwi i okien. Widocznie 
zamierzano je już wprawiać, leżały bowiem 
na ganku gotowe, równiutko poukładane.

Wyrysowany na ścieżce kwadrat ze 
strzałką i liczba 10 wskazywały, że o 10 kro-
ków w prawo należy szukać listu. Nigdzie go 
jednak nie było! Poniewierał się tylko na tra-
wie świstek papieru, na którym ktoś naba-
zgrał : „sód-tlen-potas-sód-węgiel-wodór”.

– Ściągawka – zawyrokował jeden z „Ja-
strzębi” – ktoś, kto nie wykuł się chemii, tak 
sobie to wszystko powypisywał. 

Jurek był jednak innego zdania. Przez 
chwilę przyglądał się rzekomej ściągawce, 
coś tam na niej dopisał, pobiegł kilka kroków 
i... znalazł poszukiwany list.

Gdzie „Żółwie” ukryły list i w jaki sposób 
Jurek go znalazł?

Odpowiedź. Jurka zaskoczyło trochę 
dziwne zestawienie pierwiastków: sód-tlen-
-potas-sód-węgiel-wodór. Wpadł na pomysł, 
by wypisać ich symbole chemiczne: Na O K 
Na C H. Wskazały mu one miejsce ukrycia 
listu: znajdował się on na ganku, na oknach 
przygotowanych do wprawienia. 
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INDIAŃSKIE PODCHODY
Na obozie zastęp harcerzy „Tomahawki” 

ukrył druhnom z zastępu „Wiewiórek”  pro-
porczyk. Harcerki mogły go odzyskać, idąc 
po zostawianych przez harcerzy śladach. By-
ły to ślady typowo indiańskie: specjalnie ukła-
dane kamienie, popiół z ogniska, pognieciona 
– niby po biwaku – trawa. Ten rodzaj śladów 
dobrze był „Wiewiórkom” znany, cóż jednak 
mogła znaczyć znaleziona na drodze niewiel-
ka czysta kartka papieru? Obracały ją bez-
radnie w palcach, gdy wreszcie Majka palnęła 
się z rozmachem w czoło:

– Ha! Nie od parady jest się najlepszą 
chemiczką w klasie. To pewnie list pisany 
atramentem sympatycznym!

– Coś ty, Majka – zawołały chórem „Wie-
wiórki” – to byłoby niezgodne z regułami 
gry! Indianie nie noszą przy sobie czytników!

– Ale mają ogień. – Upierała się przy swo-
im Majka. Zapalcie jakąś szczapę, na szczęście 
wyszłyśmy już z lasu.

I rzeczywiście – pod wpływem ognia na 
przesuwanej ostrożnie nad płomieniem kart-
ce zaczęły pokazywać się litery. Z listu wy-
nikało, że proporczyk „Wiewiórek” jest tuż 
obok – na czubku samotnej polnej gruszy.

Czym „Tomhawki” napisały list?
Odpowiedź. List pisany był mlekiem, so-

kiem z cytryny lub jakiegokolwiek innego 
owocu. Po ogrzaniu nad płomieniem począt-
kowo niewidoczne litery zbrązowiały w wy-
niku reakcji zwęglenia, charakterystycznej 
dla związków organicznych.

Na podstawie: M. Jurowska-Wernerowa, 
Wyprawa Kapitana Łamigłowy w krainie chemii, 

Warszawa 1976

 8. .…………………… nerwy.
 9. .……….. blask księżyca.
10. .…………… włosy.
11. ……………………… słońce.

Odpowiedzi
 Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. 

Milczenie jest często większą wartością od 
mówienia – podobnie jak złoto droższe jest 
od srebra.

 Kuj żelazo, póki gorące. Żelazo ogrzane 
do wysokiej temperatury staje się plastycz-
ne, a więc podatne na kucie, walcowanie itp. 
obróbkę.

 Ołowiane chmury. Chmury deszczowe 
są szare i ciężkie jak ołów (wiszą nisko nad 
ziemią).

 Złote ręce. To ręce spracowane, cenne 
jak złoto.

 Platynowa blondynka. Blondynka o wło-
sach barwy platyny, jasnych i połyskliwych.

 Trzymać kogoś żelazną ręką. Powiedze-
nie to nawiązuje do wytrzymałości i twardo-
ści żelaza.

 Nie wszystko złoto, co się świeci. Meta-
liczny połysk jest cechą charakterystyczną 
wszystkich metali, nie tylko złota.

 Żelazne nerwy. Nerwy odporne, wy-
trzymałe jak żelazo.

 Srebrny blask księżyca. Porównanie bla-
sku księżyca do koloru srebra.

 Miedziane włosy. Włosy rude, lśniące, 
przypominające czerwoną barwę miedzi.

 Złote słońce. Nawiązanie do barwo zło-
ta. Jest to drugi, obok miedzi, metal o cał-
kiem odmiennej barwie od pozostałych, ra-
czej czarnosrebrzystych.
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 PRZYGODY MŁODEGO CHEMIKA. Prezentacja projektu
Projekt zrealizowany przez zastęp lub zorganizowaną doraźnie grupę może być 

zaprezentowany na forum drużyny, klasy lub szkoły w formie symultanicznego 
pokazu chemicznych doświadczeń. Pokaz jest zwieńczeniem działań, jakie zespół 
projektowy realizuje wcześniej, najlepiej w konsultacji z nauczycielem chemii, który 
pomoże opracować merytorycznie doświadczenia i przygotować do nich ciekawy 
komentarz, powie o zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać w kontak-
tach z różnymi substancjami, a może nawet udostępni sprzęt i materiały znajdujące 
się w szkolnej pracowni chemicznej.

CEL
Pokazanie, że chemia jest ciekawą dziedzi-

ną nauki i zaszczepienie w uczestnikach chę-
ci poznawania i przekazywania wiedzy.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach każdy uczestnik będzie znał 

kilka prostych doświadczeń chemicznych.

PRZEBIEG POKAZU

 Wprowadzenie. Uczestnicy (goście) 
zostają krótko zapoznani z celem pokazu 
oraz doświadczeniami, jakie zobaczą.

 Wulkan – pokaz 1. Na dobry po-
czątek dla wszystkich uczestników zostanie 
przeprowadzony pokaz imitujący wybuch 
wulkanu. Prowadzący eksperyment usypu-
je stożek (z mieszanki azotanu potasu, siarki 
i glinu) i podpala go. Można wtedy obserwo-
wać erupcję wulkanu w mikroskali.

Potrzebne materiały: azotan potasu, 
siarka, glin.

 Podział uczestników na kilkuoso-
bowe grupy. Doświadczenia lepiej obserwo-
wać w małych zespołach. Grupy uczestników 
udają się na wskazane stanowiska doświad-
czalne. Dalej będą się przemieszczać zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

 Otrzymywanie różnych kolorów 
płomienia – pokaz 2. Prowadzący ma 
przygotował kilka substancji w osobnych po-
jemnikach. Na łyżeczkę kolejno nabiera chlo-
rek sodu, chlorek potasu, azotan sodu, glin, 
azotan baru, azotan strontu. Za każdym ra-
zem, kiedy spala substancję na łyżeczce, kolor 
płomienia jest inny – od żółtopomarańczo-
wego, przez żółty i zielony – do czerwonego.

Potrzebne materiały: chlorek sodu, 
chlorek potasu, azotan sodu, glin, azotan ba-
ru, azotan strontu, łyżeczka do spalania.

 Otrzymywanie sztywnej piany – 
pokaz 3. Prowadzący nalewa do cylindra 
miarowego 10 ml nadtlenku wodoru i 3 ml 
płynu do mycia naczyń, miesza zawartość ba-
gietką. Następnie dodaje łyżeczkę jodku po-
tasu lub sodu. Uczestnicy obserwują efekt 
doświadczenia. Powstaje sztywna, rosnąca, 
żółta piana.

Potrzebne materiały: jodek potasu, 
nadtlenek wodoru, detergent (ludwik), cylin-
der miarowy, bagietka. 

 Utlenianie gliceryny (samoza-
płon) – pokaz 4. Na szkiełko zegarkowe 
prowadzący nasypuje nadmanganian potasu, 
następnie wstrzykuje powoli kilka kropli gli-
ceryny. Po chwili następuje samozapłon. 

Potrzebne materiały: nadmanganian po-
tasu, gliceryna, strzykawka, szkiełko zegarkowe.
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 Morskie dno w zlewce wody – po-
kaz 5. Do ciepłej wody prowadzący dodaje 
azotan ołowiu, a następnie delikatnie dorzu-
ca bryłkę chlorku amonu. Z bryłki tej stop-
niowo będą unosić się białe pęcherzyki, które 
pozostawią smugi. Kiedy prowadzący będzie 
tłumaczył przebieg doświadczenia, smugi bę-
dą stawać się coraz większe, a po 10 minu-
tach efekt będzie piorunujący.

Potrzebne materiały: zlewka, bagietka, 
chlorek amonu, kwas azotowy, azotan ołowiu.

 Magiczny obrazek – pokaz 6. Każ-
dy obserwujący może pomóc w przeprowa-
dzeniu tego doświadczenia. Prowadzący spo-
rządza roztwór siarczanu miedzi. Maczając 

EKOLOGICZNE MYDŁO. Zbiórka wędrownicza
Ze względu na żrące właściwości używanych substancji podczas zbiórki należy za-

chować szczególny porządek i ostrożność. 

CEL 
Zapoznanie z alternatywnymi (ekologicz-

nymi) sposobami wytwarzania mydła.

ZAMIERZENIA
 Po zajęciach każdy uczestnik będzie:

 umiał wyprodukować w domowych wa-
runkach ekologiczne mydło,

 znał zalety ekologicznego mydła,
 znał korzyści dla środowiska wynikające 

ze stosowania ekologicznego mydła.

PRZEBIEG ZBIÓRKI

1. Wprowadzenie. Przedstawienie tematu 
zajęć – prezentacja multimedialna.

2. Dyskusja. Dlaczego powinniśmy dbać 
o środowisko naturalne i jak powinniśmy ro-
bić to na co dzień?

pędzle w roztworze, uczestnicy malują ob-
razki na kartkach. Kiedy obserwujący malu-
ją, prowadzący nalewa amoniak do małego 
naczynia, które wstawia do słoika. Następ-
nie umieszcza w słoiku namalowane obrazki. 
Bezbarwny do tej pory malunek zmienia ko-
lor najpierw na jasnoniebieski, aż staje się in-
tensywnie niebieski.

Potrzebne materiały: siarczan miedzi, 
amoniak, słoik, zlewka, pędzelek, kartka. 

 Zakończenie. Zależy od liczby i wie-
ku gości pokazu, może mieć np. formę dysku-
sji, naukowej debaty lub polegać na wręcze-
niu pamiątkowych gadżetów

3. Przygotowanie do produkcji mydła. 
Omówienie sposobu, w jaki będziemy wy-
twarzać ekologiczne mydło (załącznik). 

Uwaga! Przy produkcji mydła należy za-
chować dużą ostrożność – mamy do czynie-
nia z wrzącą substancją, którą można się bo-
leśnie poparzyć. Szczególną uwagę trzeba też 
zwrócić na sodę kaustyczną. Osoby przygo-
towujące roztwór muszą założyć rękawi-
ce i okulary ochronne. Nie wolno dopuścić 
do kontaktu sody kaustycznej ze skórą albo 
przedostania się jej do oczu – może to spo-
wodować uszkodzenie skóry i wzroku. Nie-
zależnie od używania rękawic zawsze trzeba 
dokładnie myć ręce.

4. Produkcja mydła, cz. 1 (mieszanie 
składników, gotowanie). Czas oczekiwania, aż 
przygotowana substancja się zagotuje, umila-
my wspólnym śpiewaniem.
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5. Produkcja mydła, cz. 2. Zdejmujemy na-
czynie z ognia i odstawiamy je, aż zawartość 
zmieni się w brązową, galaretowatą substan-
cję. Przelewamy ją do szklanych słoików i zo-
stawiamy do wystygnięcia. 

Uwaga! Do przechowywania tak uzyska-
nego mydła nie wolno używać opakowań alu-
miniowych – soda kaustyczna będzie z nimi 
reagować, tworząc toksyczne związki, które 
wymieszają się z mydłem!

ZAŁĄCZNIK. PRZEPIS NA EKOLOGICZNE MYDŁO

6. Podsumowanie i zakończenie zajęć. 
Dyskusja – poszukiwanie sposobów modyfi -
kacji przepisu na mydło (np. pod względem 
koloru i zapachu).

7. Pożegnanie, każdy zabiera do domu tro-
chę ekologicznego mydła.

Składniki i sprzęt:
 2,7 litra oleju sałatkowego,
 450 g płatków sody kaustycznej,
 40 g skórki pomarańczowej,
 400 g ugotowanego ryżu,
 2 litry wrzącej wody,
 8-litrowa puszka,
 termometr,
 patyk do mieszania,
 rękawice  i okulary ochronne,
 kuchenka,
 słoiki lub plastikowe pojemniki na gotowe 

mydło.

1. W puszce podgrzewamy olej do tempe-
ratury 40°C.
2. Dodajemy sodę, mieszamy.
3. Dosypujemy ryż i skórki pomarańczowe. 
Mieszamy tak długo, aż mikstura stanie się 
zwarta i opadnie na dno.
4. Dolewamy 4 litry wrzącej wody, cały czas 
mieszając, aż zawartość zgęstnieje.
5. Często mieszając, gotujemy zawartość 
przez 20–30 minut.
6. Odstawiamy do wystygnięcia, następnie 
rozlewamy do małych pojemników.
7. Aby bezpiecznie użytkować mydło, należy 
odstawić je na kilka dni (w tym czasie obni-
ży się jego pH).
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 www.lesson.org.pl/index.php?lang=pl
Tu zaciekawić mogą załączone w formacie 

pdf przejrzyste opisy doświadczeń z chemii, 
fi zyki i biologii. 

 www.not.org.pl
Na stronie Naczelnej Organizacji Tech-

nicznej w zakładce „olimpiady i konkursy” 
znajdziesz informacje o konkursach adreso-
wanych do młodzieży, np. „Młody innowa-
tor”, „Olimpiada Wiedzy Technicznej”.

 www.fundusz.org/konkurs-dla-mlo-
dych-badaczy

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej (EUCYS) prowadzony jest 
przez Komisję Europejską od 1989 r. Pod-
czas fi nałów odbywających się corocznie 
późnym latem około 100 nastoletnich na-
ukowców z kilkudziesięciu krajów prezentu-
je prace z różnych dziedzin. 

 K. Ernst, Einstein na huśtawce, czyli fi -
zyka zabaw, gier i zabawek, Warszawa 2002.

Jak działają zabawki, te małe i te duże? Dla-
czego gry są możliwe i jakie zjawiska się za 
nimi kryją? Zdumiewające odpowiedzi na te 
fundamentalne pytania przedstawia w książ-
ce profesor fi zyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, nakłaniając nas do zabaw jo-jo, bume-
rangiem, latawcem czy kalejdoskopem oraz 
do wypraw do wesołego miasteczka, cyrku, 
na boiska i pole golfowe. Tekst uzupełniają 
liczne ilustracje. 

 P. Hewitt, Fizyka wokół nas, Warszawa 
1999.

Podręcznik fi zyki zrozumiały absolutnie 
dla wszystkich.  Aparat matematyczny ogra-
niczony do minimum, przejrzyste objaśnienie 
teorii, zrozumiałe przykłady i ciekawe propo-
zycje projektów.

INSPIRACJE
 e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Tutaj znajdziesz symulacje różnych do-
świadczeń fi zycznych, które możesz prze-
prowadzić samodzielnie na monitorze kom-
putera.

 www.totylkofi zyka.pl
„To tylko fi zyka” jest prywatnym projek-

tem edukacyjnym. Jego autorem jest dr Ma-
rek Pawłowski. Projekt przedstawia proste 
doświadczenia fi zyczne dla dzieci i nie tylko. 

 www.spryciarze.pl/kategorie/fi zyczne
Serwis zawiera fi lmiki z przeprowadzo-

nych amatorsko eksperymentów.
 www.arvindguptatoys.com

„Fizyka ze śmietnika”. Niezliczona liczba 
eksperymentów, do których wykonania po-
trzebne są przedmioty codziennego użytku.

 www.kopernik.org.pl
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

to najbardziej znane w Polsce centrum świa-
ta samodzielnego eksperymentowania. Na 
tej stronie znajdziesz informacje praktycz-
ne, które pomogą przygotować się do wi-
zyty w CNK, opisy interaktywnych wystaw 
i warsztatów, konkursy i zaproszenia do 
udziału w różnych projektach. 

 www.experyment.gdynia.pl
Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni 

łączy naukę i zabawę w atrakcyjnej formie na 
interaktywnych wystawach. 

 www.centrumnowoczesnosci.org.pl
Wizytówką Centrum Nowoczesności 

„Młyn Wiedzy” w Toruniu jest olbrzymie 
Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowa-
ne na stałe w Polsce, umożliwiające obser-
wację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej 
osi.
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Niedawno byłam w Norwegii na jamboree tamtejszych skautów. Ten czas wykorzystałam 
wszechstronnie i zupełnie naturalnie czerpałam z doświadczeń innych. Chłonęłam intere-
sujące w formie i proste w nauce techniki rękodzielnicze. Od pierwszej chwili oczarowana 
zdobnictwem i pionierką bez gwoździ, przyglądałam się splotom, robiłam zdjęcia, podpytywa-
łam o techniki wiązania odpowiednich węzłów, by wszystko było stabilne i bezpieczne. Jedne-
go wieczoru wraz z Brytyjkami prowadziłam w kawiarence warsztat, podczas którego każdy 
mógł własnoręcznie z koralików, agrafki i drucika wykonać jaszczurkę. Tuż obok nas odbywał 
się warsztat węzłów i makramy, którego uczestnicy wychodzili z samodzielnie wykonanymi 
małymi przedmiotami. Czy to nie prosty sposób na umocnienie poczucia sukcesu, ćwicze-
nie cierpliwości oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manualnych? 

Jestem przekonana, że talent to nie wszystko, liczy się też praca nad sobą i nowymi umie-
jętnościami. Systematyczna praktyka może zdziałać cuda! Być może dzięki niej za kilka lat 
przekonasz się, że jesteś na tyle sprawny manualnie, by zdobyć wymarzony zawód, np. chirur-
ga, architekta czy konserwatora zabytków. Czynności, które z pozoru wydają się niezwią-
zane z wizją własnej przyszłości, niepasujące do obecnego tempa życia, mogą zdecydo-
wać o naszym jutrze. Wykorzystaj ten czas, skorzystaj z propozycji, które przygotowali 
mistrzowie i pasjonaci małych form rękodzielniczych. 

hm. Teresa Zawadzka

Technika nie tylko przynosi wielkie korzyści gospodarcze, ale również może dać 
okazję do prawdziwej radości. Skonstruowanie własnymi rękami pomysłowego urzą-
dzenia obozowego, emocja sterowania łodzią żaglową czy prowadzenie motocykla, 
pokonanie przestrzeni za pomocą aparatu radiowego lub nawigacji gps – to źródła 
zadowolenia z siebie, poczucia własnej wartości, okazja do rozbudzenia i ugrunto-
wania własnych zainteresowań. 

CHCĘ UMIEĆ WIĘCEJ
Zachęcamy do działań praktycznych związanych z różnymi dziedzinami 

technicznymi (tradycyjnymi i najnowszymi), namawiamy do wprowadzenia 
nowych technologii na zbiórki, ale także do wytwarzania, 

naprawiania, upiększania i zmieniania otoczenia za pomocą własnych 
rąk i oryginalnych pomysłów.
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 Bieg  harcerski lub gra miejska z wyko-
rzystaniem kodów QR (aplikacje na telefon 
można ściągnąć ze strony www.qr-online.pl.).

 Festiwal origami, bicie rekordu wielko-
ści origami modułowego.

 Wizyta w pracowni rękodzieła.
 Pokaz mody (własne projekty strojów 

lub bizuterii).
 Warsztaty decoupage, fi lcowania, scrap-

bookingu lub innych technik rękodzielniczych.
 Festiwal recyklingu lub upcyklingu 

(gdzie przedmioty wykonane z surowców 
pochodzących z odzysku zyskały wartość es-
tetyczną, a nawet artystyczną).

 Własnoręczne wykonanie upominków 
gwiazdkowych dla rodziny i przyjaciół.

 Wykonanie elementów wystroju har-
cówki lub zuchówki z papierowej wikliny czy 
innego tworzywa z odzysku.

 Kiermasz rękodzieła w szkole.
 Udział w projekcie związanym z geo-

cachingiem (poszukiwaniu za pomocą gps 
specjalnie ukrytych tzw. skrzynek).

 Zorganizowanie (w szkole, w hufcu) 
festiwalu lub konkursu fi lmów wykonanych 
komórką.

 Opracowanie fi lmowego poradnika 
dotyczącego wybranej techniki harcerskiej 
i umieszczenie go w Internecie.

 Harce techniczne zorganizowane pod-
czas biegu lub gry terenowej, np. naprawa ro-
weru, wykonanie drobnej pracy stolarskiej, 
obsługa wybranych urządzeń technicznych, 
wykonanie zadania w popularnym programie 
komputerowym itp.

 Nauka obsługi różnych domowych 
urządzeń.

 Przygotowanie scenografi i lub strojów 
do  przedstawienia w zuchowym teatrze.

  BANK POMYSŁÓW
 Rowerowy przegląd techniczy.  Sprawdź-

cie opony, hamulce, napęd, oświetlenie, w ra-
zie potrzeby usuńcie usterki. Skompletujcie 
wspólny (w zastępie, drużynie) zestaw narzę-
dzi potrzebnych do napraw rowerów.

 Remont harcówki. Załatajcie dziury 
w ścianach, pomalujcie je na nowe kolory, 
wybierzcie do tego celu odpowiednie na-
rzędzia i farby.

 Zaprojektowanie wyposażenia har-
cówki, zbudowanie kilku estetycznych i funk-
cjonalnych sprzętów z posiadanych materia-
łów lub renowacja starych mebli.

 Zbiórka w warsztacie samochodo-
wym. Poproście mechanika o wyjaśnienie in-
teresujących was zagadnień.

 Warsztaty fotografi czne, uwzględniają-
ce fotografi ę analogową i cyfrową, wystawa 
fotografi i.

 Przygotowanie gry planszowej pokazu-
jącej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży, których źródłem może być z Internet. 

 Zawody na orientację z wykorzysta-
niem GPS i telefonów komórkowych. 

 Zbudowanie własnego panelu słonecz-
nego, określenie korzyści, jakie on daje.

 Zabawa w „głuchy telefon” za pomo-
cą skaypa.

 Prowadzenie bloga drużyny (zastępu). 
Zadbajcie o to, aby każdy z członków zespo-
łu miał okazję umieścić w nim swój wpis.

 Konserwacja sprzętu obozowego dru-
żyny, szczepu, hufca.

 Warsztaty użytkowników różnych ty-
pów rowerów (trekkingowych, szosowych, 
górskich, BMX, miejskich, monocykli). 

 Wykonanie wspólnej animacja poklat-
kowa, złożonej z segmentów przygotowa-
nych przez członków zastępu/drużyny.
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 zuchy

MAJSTERKLEPKA (zespołowa)
 1. Bawiliśmy się w zuchowe biuro konstrukcyjne.
 2. Zorganizowaliśmy zuchowy urząd patentowy.
 3. Zwiedziliśmy muzeum techniki.
 4. Zorganizowaliśmy wystawę „ZUCHEXPO”.
 5. Zorganizowaliśmy aukcję wykonanych na majsterce przedmiotów.
 6. Pracowaliśmy w fabryce szalonych konstruktorów.
 7. Byliśmy w „krainie chorych sprzętów”.
 8. Zorganizowaliśmy zuchowe pogotowie majsterklepków.
 9. Wykonaliśmy pracę mistrzowską i zostaliśmy mianowani mistrzami.
10. Wstąpiliśmy do cechowego bractwa.

Uwagi. Sprawność „majsterklepki” pozwala na wyrobienie pracowitości, dokładności, 
wytrwałości. Wpływa na rozwój wyobraźni, twórczość. Realizacja sprawności pozwala na 
kształtowanie oryginalności myślenia i działania. Poprzez zapoznanie się z pracą różnych ce-
chów zuchy wzbogacają swoją wiedzę, przez wykonywanie różnych prac-majsterek wyrabia 
się ich sprawność manualna. Na zbiórkach należy przyzwyczajać zuchy do właściwej organi-
zacji pracy, do pracy zgodnej z przepisami BHP. Drużynowy winien zwracać uwagę na właści-
we korzystanie z materiałów i narzędzi, na stan miejsca pracy (oświetlenie, porządek).

Zdobywanie sprawności można zorganizować tak, aby na każdej zbiórce zuchy majsterko-
wały, wykorzystując inny materiał (lepienie z gliny, prace z papieru, drewna, szycie, kucharze-
nie itp.), można również doskonalić się w jednej specjalności, przechodząc od czeladnika do 
mistrza. Zuchy mogą poznawać historię cechów rzemieślniczych.

Sprawność można zdobywać o każdej porze roku, bez względu na wiek zuchów i miejsce 
pracy gromady. Proponowane prace muszą być dostosowane do możliwości zuchów. Pro-
gram sprawności nie określa szczegółowo, jakie przedmioty mogą wykonać zuchy. W tym 
zakresie powinna wystarczyć pomysłowość drużynowego i stopień zaawansowania zuchów 
w majsterkowaniu.

MISTRZYNI/MISTRZ MAKRAMY (indywidualna)
1. Wiem, co to jest makrama i do czego można ją wykorzystać.
2. Umiem wiązać przynajmniej trzy węzły i zastosować je do wykonania 
makramy.
3. Potrafi ę dobrać odpowiedni sznurek, wełnę, aby wykonać makramę.
4. Umiem korzystać z rysunków o sztuce makramy.
5. Nauczyłem inne zuchy podstawowego węzła makramy.
6. Wymyśliłem własny węzeł przydatny do zastosowania w makramiarstwie.
7. Zorganizowałem wystawę własnych prac.
8. Wykonałem element zdobnictwa do wykorzystania w zuchówce.

Uwagi. Sprawność „mistrz makramy” jest przeznaczona dla zuchów lubiących zajęcia 
manualne, pozwala rozwijać zdolności praktyczne i poczucie estetyki. Wykonane przez dzie-

SPRAWNOŚCI
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ci prace można wykorzystać do wystroju zuchówki, obrzędowości nakolonii zuchowej itp.
Aby nadal rozwijać zainteresowania zucha w tej dziedzinie, można wskazać mu inne spraw-
ności twórcze: „plastyk”, „dekorator”, „miłośnik sztuk plastycznych”.

MISTRZYNI/MISTRZ ORIGAMI (indywidualna)
 1. Wiem, skąd wywodzi się orgiami.
 2. Umiem korzystać z książek o sztuce orgiami. Gromadzę ilustracje, opi-
sy nowych fi gur.
 3. Znam podstawy origami (bazy wyjściowe, np. lody).
 4. Nauczyłem inne zuchy składać 3 fi gury.
 5. Wymyśliłem własną fi gurę.
 6. Stale poszerzam kolekcję własnoręcznie wykonanych prac.
 7. Zorganizowałem wystawę swoich prac.
 8. Upiększyłem swój pokój (zuchówkę, wybrane miejsce) własnoręcznie wykonanymi 
fi gurami.
 9. Podczas teatru wykorzystałem lalki wykonane techniką origami.
10. Zorganizowałem konkurs na najładniejszą i najciekawszą fi gurę.
11. Wykonałem techniką origami upominek dla kogoś bliskiego.

Uwagi. Sprawność ta uczy zucha cierpliwości, dokładności, wyrabia sprawność manualną, 
uczy precyzji wykonania, rozwija wyobraźnię i pomysłowość. Można ją wykorzystać podczas 
zdobywania sprawności „święty Mikołaj”, „aktor” i „artysta”.

INTERNAUTKA/INTERNAUTA (indywidualna)
1. Wiem, co to jest Internet i do czego służy.
2. Umiem nawiązać połączenie z Internetem.
3. Potrafi ę korzystać z przeglądarek internetowych i wyszukać potrzebne 
mi informacje. Umiem za pomocą Internetu sprawdzić pogodę, rozkład jaz-
dy pociągów, program telewizyjny itd.
4. Mam własny adres e-mail, umiem wysyłać i odbierać pocztę.
5. Potrafi ę zaplanować sobie czas pracy przy komputerze tak, aby dbać o swoje zdrowie.
6. Wiem jak rozmawiać przez Internet, znam komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, tlen, 
skype, IRC itp.), dzięki którym rozmawiam z moimi przyjaciółmi i kolegami.
7. Nie zawieram znajomości przez Sieć, wiem, jakie niebezpieczeństwa to za sobą niesie. 
Odwiedziłem stronę  www.dzieckowsieci.pl, pokazałem ją także moim rodzicom i kolegom.

Uwagi. Przy realizacji tej sprawności należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeń-
stwo dzieci, aby zbyt długo nie przebywały przed komputerem i nie zawierały niebezpiecz-
nych znajomości, a także nie korzystały ze stron o treściach nieprzeznaczonych dla nich.
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   harcerze, harcerze starsi, wędrownicy

MAJSTERKLEPKA *
1. Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania 
i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.
2. Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie nisz-
cząc ich.
3. Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawił/a swoje sposoby drobnych napraw 
na zbiórce zastępu. 
4. Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, 
radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka. 

GOSPODARZ * *
1. Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drob-
nych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonalne i estetyczne rozmiesz-
czenie wyposażenia.
2. Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.
3. Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.
4. Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.
5. Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

KWATERMISTRZ-KWATERMISTRZYNI * * *
1. Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym – korzysta z tej wiedzy przy 
planowaniu prac drużyny.
2. Uczestniczył/a w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwater-
mistrzowskim, zadbał/a o zaplecze dla obozu.
3. Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu 
szczepu.
4. Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił/a funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu.
5. Nauczył/a młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz 
posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

MISTRZ ROBÓTEK RĘCZNYCH/MISTRZYNI ROBÓTEK RĘCZNYCH * *
1. Wykonała/ał różne prace: na drutach lub na maszynie dziewiarskiej lub 
splotła/splótł makramę wg własnego wzoru.
2. Przedstawiła/ił na zbiórce zastępu lub drużyny własnoręcznie wykona-
ne prace.
3. Zorganizowała/ał w drużynie (szczepie lub szkole) wystawę robótek ręcznych, zaprasza-
jąc na nią znanych w okolicy mistrzów i mistrzynie.
4. Nauczyła/ył młodszych wykonania prostych makram. 
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INTERNAUTA/INTERNAUTKA * *
1. Potrafi wymienić najciekawsze jej/jego zdaniem strony w Internecie 
i uzasadnić dlaczego uważa je za interesujące; odszukała/ał strony zaprzyjaź-
nionych środowisk harcerskich.
2. Znalazła/znalazł w Internecie potrzebne informacje, wykorzystała/ał je 
na zbiórce.
3. Skonfi gurowała/ał konto w programie pocztowym, przesłała/ał i odebrała/ał informacje za 
pomocą poczty elektronicznej, subskrybuje minimum jedną grupę dyskusyjną.
4. Zapoznała/ał się z najczęściej stosowanymi terminami internetowymi.
5. Umie znaleźć w sieci potrzebne oprogramowanie, zna rodzaje licencji i stosuje się do 
nich.

MISTRZ INTERNETU/MISTRZYNI INTERNETU * * *
1. Samodzielnie przygotowała/ał komputer do korzystania z Internetu, 
skonfi gurowała/ał urządzenia i oprogramowanie.
2. Zabezpieczyła/ył komputer przed atakami z sieci i wirusami, stosując dar-
mowe oprogramowanie dostępne w Internecie, uzasadniła/ił wybór instalo-
wanych pakietów.
3. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: protokół, ftp, lista dyskusyjna, domena itp.
4. Wykonała/ał stronę internetową drużyny, szczepu; przygotowała/ał teksty oraz grafi kę, 
opublikowała/ał stronę w Internecie.
5. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programów internetowych.

WEBMASTER (mistrzowska)
1. Przystępując do opracowania próby nawiązała/ał współpracę z Zespołem 
GK ZHP on-line, uczestniczyła/ył w realizacji wybranego zadania zapropono-
wanego przez Zespół lub własnej propozycji.
2. Zna zasady budowania ośrodków www z zakresu wizualizacji projektu, 
zagadnień PR i oprogramowania.
3. Skompletowała/ał zespół do realizacji projektu internetowego (serwisu www), rozdzieli-
ła/ił zadania w zespole: przygotowanie i korekta tekstów, przygotowanie grafi ki, kodowanie 
serwisu, promocja itp., gotowy serwis opublikowała/ał w Internecie.
4. Stale rozwija swoje umiejętności w zakresie języków programowania stosowanych w bu-
dowaniu ośrodków www, zna co najmniej dwa, w tym jeden z grupy języków server-side, 
przygotowała/ał layout strony, stosując optymalizację grafi ki.
5. Przeprowadziła/ił formę kształcenia poświęconą tematyce internetowej.

 



66 CHCĘ UMIEĆ WIĘCEJ

WYKONANIE
Na czystą drewnianą podkładkę nakła-

damy farbę w ciemniejszym kolorze (fot. 1), 
która będzie widoczna spod spękań. Farby 
nie rozcieńczamy wodą. Woda służy wyłącz-
nie do czyszczenia pędzla! Po czyszczeniu, 
przed malowaniem, należy pędzel dokładnie 
osuszyć, np. chusteczką higieniczną.

Czas, gdy schnie pierwsza warstwa farby, 
możemy przeznaczyć na przygotowanie do 
naklejenia chusteczki z wybranym wzorem. 

DECOUPAGE. PODKŁADKI POD KUBKI
Decoupage to technika zdobienia różnych powierzchni (np. drewnianych) chusteczkami, 

gazetami – kolorowym papierem z wybranym przez nas wzorem.

1

2

3

MATERIAŁY
 czyste podkładki ze sklejki, 
 farby akrylowe w kontrastowych kolorach,
 chusteczki z kolorowym nadrukiem,
 woda do czyszczenia pędzla,
 pędzle,
 klej do decoupage,
 preparat do spękań,
 lakier do decoupage.

ZRÓB TO SAM
Na kolejnych stronach zamieszczony został zestaw pomysłów na wzmocnienie po-

czucia sukcesu, ćwiczenie cierpliwości, rozwinięcie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
oraz zdolności manualnych.
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z pierwszą warstwą) farbą akrylową (bez 
użycia wody!), fot. 7. Nie nakładamy farby 
w miejscu, gdzie została przed chwilą poło-
żona, by nie zamazać powstających spękań. 

Czekamy aż farba wyschnie i utworzą 
się na niej spękania w kolorze brązowym 
(fot. 8). Spękania nie zawsze wychodzą zgod-
nie z oczekiwaniami – zależą od ilości nało-
żonego preparatu, grubości farby pod nim 
i na nim, rodzaju zastosowanego preparatu.

Obrysowujemy na niej kształt podkładki z za-
chowaniem tła (fot. 2) lub wycinamy sam mo-
tyw (np. kwiat), pozostawiając cienki kontur 
dookoła (który nie będzie widoczny po przy-
klejeniu chusteczki i polakierowaniu podkładki). 

Po wycięciu odpowiedniego fragmentu 
(fot. 3) rozdzielamy warstwy chusteczki. Są 
3 warstwy, z których potrzebna jest tylko 
warstwa wierzchnia z nadrukiem. Musimy ją 
delikatnie oddzielić od reszty. To ona zosta-
nie przyklejona na podkładkę (fot. 4 i 5). 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby 
nakładamy równomierną warstwę preparatu 
do spękań (fot. 6). Według zaleceń na opako-
waniu należy odczekać określony czas zanim 
nałoży się kolejną warstwę, zwykle jest to 
20–40 minut (w zależności od grubości war-
stwy). Dopiero po upływie tego czasu nakła-
damy kolejną warstwę preparatu. 

Podkładkę malujemy białą (jaśniejszą, 
ciemniejszą lub w kolorze kontrastującym 

4

5

6

7

8
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Na suchą podkładkę nakładamy wycię-
ty wcześniej element i delikatnie smarujemy 
go klejem, tak żeby obrazek przykleił się do 
powierzchni (fot. 9). Można też najpierw po-
smarować podkładkę klejem, delikatnie nało-
żyć na nią obrazek, by nie powstały pęcherze 
i marszczenia, a następnie smarować klejem 
od góry. Nie należy mocno trzeć pędzlem, 
żeby w obrazku nie powstały dziury! 

Pozostawiamy podkładkę do całkowitego 
wyschnięcia. Następnie pokrywamy jej spód 
oraz brzegi białą farbą akrylową (fot. 10), 
a po wyschnięciu na całość nakładamy błysz-
czący lub matowy lakier (fot. 11). Dobrze jest 
nałożyć 3 warstwy lakieru, żeby nadać pod-
kładce trwałość. Kolejną warstwę lakieru 
kładziemy dopiero wtedy, kiedy poprzednia 
będzie już całkowicie sucha. Liczba warstw 
i długość schnięcia zależy od preparatu, któ-
rego używamy.

EĆ WIĘCEJ

Techniką decoupage można ozdabiać róż-
ne przedmioty. Postępuje się tak samo, jak 
przy wykonywaniu podkładek pod kubki. 
W sklepach z materiałami do rękodzieła lub 
w Internecie można kupić drewniane kształ-
ty do wykonania kolczyków, gotowe do ma-
lowania bransoletki, pierścionki, pudełecz-
ka, ramki i wiele innych rzeczy. Warto także 
techniką decoupage odnowić stare przedmio-
ty (nawet meble, np. szafkę czy stolik), które 
w ten sposób zyskają nowe życie.

olik), które
ją nowe życie.

11

9 10
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WYKONANIE
Wyciągamy wełnę z opakowania i szuka-

my jej początku (fot. 2). Kiedy go znajdziemy, 
delikatnie chwytamy wełnę lewą ręką (nie 
ściskamy jej mocno), a prawą wyciągamy pła-
ty wełny i układamy je na stole (fot. 3).

Mając już przygotowany materiał, możemy 
zabrać się do samego fi lcowania. Ustawiamy 
przed sobą miskę, a obok mydło, które po-

może w fi lcowaniu na mokro. Bierzemy ma-
ły kosmyk wełny, moczymy go i namydlamy 
(fot. 4). Formujemy kulkę i toczymy ją w dło-
niach jak plastelinę. Wełna się spieni. By po-
większyć kulkę, dokładamy wcześniej przygo-
towane płaty wełny, otaczamy nimi kuleczkę 
i toczymy w dłoniach dalej (fot. 5). Kulka mu-
si być cały czas mokra – gdy staje się za su-
cha, trzeba ją ponownie namoczyć i namydlić. 

FILCOWANE NA MOKRO. KOLCZYKI Z FILCOWYCH KULECZEK

MATERIAŁY
 wełna czesankowa w wybranym kolorze 

(fot. 1), 
 miska z wodą i mydło, 
 ewentualnie ręcznik (do wycierania rąk 

lub ochrony przed pochlapaniem),
 bigle, ogniwka oraz igła z nitką.

2

3

4

5

1



70 CHCĘ UMIEĆ WIĘCEJ

i 11). Kulka po zakończeniu pracy jest mo-
kra, więc pozostawiamy ją do wyschnięcia. 
Na koniec uzyskamy efekt jak na fot 12. 

Dokładamy płatki wełny tak długo, aż kul-
ka osiągnie zaplanowaną wielkość (fot. 6). Co 
jakiś czas odciskamy z kulki nadmiar wody 
i dokładamy mydła wraz z kolejnymi war-
stwami wełny (fot. 7).

Kiedy kulka jest już wystarczająco duża, 
nie dokładamy więcej warstw i kształtujemy  
ją w dłoniach, co jakiś czas mocząc ją i odci-
skając z niej pianę (fot. 8 i 9). Formujemy ją 
tak długo, aż uzyskamy ładny kulisty kształt, 
kulka przestanie się mydlić w dłoniach oraz 
nadamy jej odpowiednią twardość (fot. 10 

6

7

8

9

10

11

12
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Zakładamy haczyk do kolczyków (bigiel) 
na ogniwko (można też przyszyć haczyk bez-
pośrednio do kolczyka, pomijając ogniwko). 

Filcowe kuleczki można także wykorzy-
stać do innych wzorów kolczyków (np. do-
dać jeszcze drewniane koraliki) albo z więk-
szej liczby kulek wykonać naszyjnik czy 
bransoletkę. Wszystko zależy od waszej po-
mysłowości! Do dzieła!

Teraz potrzebne będą bigle, ogniwka oraz 
igła z nitką. Kulkę przekłuwamy igłą na wy-
lot, pozostawiając długi ogonek, który posłu-
ży do wiązania i zakończenia przyszywania. 
Nitka powinna być w tym samym kolorze, co 
fi lcowa kuleczka (fot. 13).

Następnie staramy się wrócić igłą tą samą 
drogą, którą przed chwilą przebijała się ona 
przez kulkę. Przyszywamy ogniwko, do któ-
rego przyczepiamy bigiel (fot. 14). Związujemy 
ze sobą końcówki nitek na mały, niewidoczny 
supełek (fot. 15). 

13

14

15
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FILCOWANIE NA SUCHO
To technika fi lcowania (spilśniania) wełny, nazywana fi lcowaniem igłowym, która 

polega na nakłuwaniu wełny igłą o przekroju trójkątnym z tzw. zadziorkami.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
 Wełna do fi lcowania: 

 wełna zgrzebna czyli mieszanka krótkich, 
pofałdowanych włókien wełny uzyskiwa-
nych z sierści owiec, wielbłądów, lam i in-
nych zwierząt. Przydaje się do fi lcowania 
na sucho, jak również do fi lcowania na 
mokro grubszych przedmiotów,

 loki czyli skręcone końcówki z runa owcze-
go,

 wełna czesankowa czyli niegręplowa-
na czysta wełna, dostępna w długich pa-
smach włókien ułożonych w jednym kie-
runku. Najlepiej sprawdza się przy fi lco-
waniu na mokro.

 Igły do fi lcowania (fot. 1) są dostęp-
ne w 3 grubościach:
 gruba, z dużymi „zadziorkami”, nadaje się 

do łączenia kilku płaszczyzn, rozpoczyna-
nia nowej formy, 

 średnia, przydaje się na początku fi lcowa-
nia mniejszych form,

 cienka, najlepsza do zdobień, wykończeń 
i fi lcowania w formach.

 Obsadka drewniana, czyli uchwyt na 
igły, do którego można zamontować (w zależ-
ności od modelu) do 9 igieł. Stosuje się ją za-
miennie z piórkiem.

 Piórko to przypominający długopis 
przyrząd do fi lcowania, w którym można za-
mocować do 3 igieł.

Szczotka, której włosie jest gęste 
i długie jak ostrza igły. Można zakupić pro-
fesjonalną szczotkę z twardym włosiem 
lub posłużyć się dowolną szczotką, któ-
rej włosie jest gęste i przynajmniej tak 
długie, jak ostrze igły.

 Mata do fi lcowania na sucho 
wykonana z pianki lub gąbki. Można ją 
stosować zamiennie ze szczotką. Za-
miast profesjonalnej maty można sko-
rzystać z gąbki kuchennej lub matera-
cowej.

 Linijka przydaje się przy formo-
waniu płaskich ścianek fi lcowanej for-
my, np. kostki.

 Waga kuchenna jest nieoce-
niona przy odmierzaniu jednakowej ilo-
ści wełny, gdy chcemy stworzyć kilka ta-
kich samych przedmiotów.

 Grabki do fi lcu (fot. 2) służą do roz-
czesywania wełny, przytrzymywania elemen-
tów fi lcowych w trakcie pracy oraz czysz-
czenia szczotki.

 Formy do fi lcowania są zrobio-
ne z plastiku, mają różne kształty, z których 
po sfi lcowaniu w nich wełny możemy złożyć 
wieloelementowe lub przestrzenne wzory. 
Zamiast form do fi lcowania można skorzy-
stać z plastikowych foremek do ciastek lub 
mas plastycznych.

o-
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Jeśli nie masz doświadczenia w tej dziedzinie, to zanim zaproponujesz fi lcowanie w druży-
nie czy zastępie, spróbuj to robić samodzielnie. Filcować na sucho można nawet z najmłod-
szymi zuchami, jednak nie z całą gromadą na raz (chyba, że każda szóstka ma przynajmniej 
jednego opiekuna). Pamiętaj też o kilku zasadach bezpieczeństwa:

 Igłę trzymaj pod kątem prostym do fi lcowanej wełny.
 Piórko zamknij skuwką, a pojedynczą igłę schowaj do pudełka, kiedy z niej nie korzy-

stasz. Jeśli skaleczysz się igłą (to bardzo boli – zadziorki szarpią skórę), zdezynfekuj ranę. 
 Nie rozpaczaj, gdy igła się złamie, to się zdarza nawet wytrawnym artystom. W takim 

przypadku koniecznie poszukaj ułamanej końcówki i zabezpiecz ją, by nikt się nie skaleczył.

OGRZEWACZ NA KUBEK
MATERIAŁY
 mata lub szczotka do fi lcowania,
 piórko lub obsadka z igłami,
 igła,
 kolorowa wełna zgrzebna lub czesankowa,
 guzik, igła do szycia i nici.

WYKONANIE
Zaczynamy od zmierzenia obwodu kubka, na który ma pa-

sować ogrzewacz. Jeśli obwód kubka ma 20 cm, to rozkłada-
my wełnę na ok. 25 cm. Rozkładamy na gąbce pasma czesanki 
(fot. 1), tworząc z nich 3 warstwy (wzdłuż, w poprzek, wzdłuż) 
lub korzystając tylko z wełny zgrzebnej, rozkładamy ją płatami 
(początkujący w fi lcowaniu na sucho powinni skorzystać właśnie z wełny zgrzebnej). 

Następnie za pomocą piórka nakłuwamy wełnę równomiernie pod kątem prostym 
(fot. 2), co jakiś czas przewracając ją na drugą stronę, by nie przyfi lcować jej do gąbki. Nakłu-
wamy raz przy razie do momentu otrzymania zwartego materiału (nasza baza do ogrzewa-
cza ma być twarda i zbita). 

Nierówne brzegi zawijamy i dofi lcowujemy, możemy przy tym skorzystać z linijki i fi lco-
wać pojedynczą igłą wzdłuż brzegu (fot. 3). 

1 2 3
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Odmierzoną według uznania wełnę zgniatamy i formujemy kul-
kę dłonią (można też użyć lekko sfi lcowanej wcześniej kulki jako 
półfabrykatu). Następnie kładziemy splątaną wełnę na macie lub 
gąbce (fot. 1). Wełnę fi lcujemy poprzez nakłuwanie igłą. Obracamy 
i fi lcujemy ze wszystkich stron. Do tak wykonanej kulki przykładamy linijkę i za pomocą igły 
spłaszczamy z sześciu stron (fot. 2). Czynność powtarzamy do momentu uzyskania zadowa-
lającego efektu (fot. 3). Gotowy sześcian możemy ozdobić kropkami odpowiadającymi kost-
ce do gry lub ornamentami. 

KOSTKA
MATERIAŁY
 wełna zgrzebna,
 mata lub gąbka do fi lcowania,
 igła do fi lcowania,
 linijka.

Na jednym końcu dobrze sfi lcowanego prostokąta, który stanie 
się bazą dla ogrzewacza, przyszywamy guzik. Po drugiej stronie mo-
cujemy pętelkę. Wykonujemy ją, używając pasma wełny, które na po-
czątku fi lcujemy oddzielnie na macie (gąbce) igłą w tzw. dreda (fot. 7), 
którego następnie dofi lcowujemy do bazy. 

Gotowy ogrzewacz możemy założyć na kubek lub upiększyć go 
jeszcze przez dofi lcowanie ornamentu, wyhaftowanie ulubionego 
wzoru lub wykończenie brzegów muliną.

1 2 3
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kolczyka mogą być widoczne. Najlepiej od ra-
zu wyciąć kilka pasków w różnych kolorach 
(fot. 4), które potem utworzą oryginalny wzór. 
Bierzemy pierwszy pasek, rozkładamy go na 
podkładce (aby nie pobrudzić klejem stołu) 

FILCOWE ŚLIMACZKI
Filc w arkuszach można kupić w sklepach z produktami do rękodzieła, w Empiku, 

w sklepie plastycznym czy w Internecie – w różnych formatach i kolorach. Można go 
wykorzystać na wiele sposobów. Oto jeden z najprostszych i najefektowniejszych.

MATERIAŁY
 kolorowe arkusze fi lcu (fot. 1),
 klej,
 linijka,
 cienkopis do zaznaczenia na fi lcu linii cięcia,
 nożyczki,
 bigle (haczyki do kolczyków),
 ogniwka,
 nitka i igła.

Klej w pistolecie na gorąco najszybciej 
chwyta i jest najtrwalszy. Niestety, wykona-
nego za jego pomocą ślimaczka nie przebi-
jemy igłą lub uda się to zrobić z wielkim tru-
dem. Klej na gorąco można zastąpić innym 
klejem, ale wtedy trzeba poświęcić na wyko-
nanie ślimaczków znacznie więcej czasu i po 
każdym użyciu kleju chwilę przytrzymać fi lc, 
by klej chwycił. Zamiast kleić można też co 
jakiś czas przeszywać fi lc na wylot.

WYKONANIE
Ślimaczki robimy z pasków fi lcowych o sze-

rokości 1 cm. Zaczynamy od zaznaczenia ta-
kich pasków na arkuszach fi lcu (fot. 2). Nie ry-
sujemy całych linii, ale raczej je kropkujemy 
i następnie tniemy po kropkach (fot. 3) – na-
rysowane pełne linie po wycięciu i sklejeniu 
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Jeśli okaże się, że któryś z pasków jest 
troszkę szerszy, wystaje z boku i psuje ca-
łość, można go delikatnie przyciąć nożyczka-
mi i poskromić niesforny fi lc (fot. 8). 

Kolczyk będzie się składał z 4 kolorowych 
warstw, więc dokładamy ostatni, niebieski 
pasek (fot. 9). Oczywiście, nasze dzieło mo-
że składać się z tylu warstw, ile sobie zapla-
nujemy. 
Ślimaczki, z których zaraz stworzymy kol-

czyki, są już przygotowane (fot. 10). Teraz tyl-

i od brzegu zaczynamy smarować klejem 
(fot. 5) oraz delikatnie zwijać w rulonik. Nale-
ży to robić równo, a klej nakładać małymi par-
tiami, nie od razu na cały pasek – wtedy za-
schnie zanim zwiniemy całość! 

Do zwiniętego pierwszego paska dokła-
damy następny (fot. 6). Najlepiej kolejny pa-
sek przykleić kawałek przed zakończeniem 
pierwszego, by ten pierwszy od razu doci-
snąć kolejną warstwą i zatrzeć łączenie.

Mamy już 2 kolory połączone ze sobą, do-
kładamy kolejną warstwę, tym razem turku-
sową (fot. 7). 

5
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ko należy przyszyć do nich ogniwka (fot. 11 
i 12), a na nie założyć bigle (fot. 13). Najle-
piej przyszywa się ogniwka do zakończenia 
ostatniego paska. Można też przyszyć same 
bigle bezpośrednio do ślimaczka, pomijając 
ogniwka.

Na tej stronie można też zobaczyć in-
ne pomysły z wykorzystaniem ślimaczków. 
Warto je także połączyć z fi lcowymi kulkami 
i stworzyć własne niepowtarzalne bransolet-
ki, naszyjniki, a nawet pierścionki. Można też 
zwijać grubsze paski, np. 2–3 cm. Wszystko 
zależy od naszej pomysłowości i wyobraźni.

11
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MAKRAMA. BRANSOLETKA Z KORALIKAMI
Makrama jest sztuką wiązania sznurków bez użycia igieł czy drutów, tylko za po-

mocą własnych rąk. Do wykonania bransoletki wykorzystamy węzeł płaski. 

WĘZEŁ
Na zdjęciach można zobaczyć krok po 

kroku wiązanie węzła jak na fot. 1. Potrzebne 
są 4 sznurki, z których 2 środkowe nie bę-
dą używane (tworzą rdzeń). Natomiast 2 ze-
wnętrzne sznurki tworzą węzły na rdzeniu 
i te muszą być dłuższe (co najmniej 2 lub nawet 
3 razy tak długie, jak sznurki środkowe). 

Zaczynamy od lewej strony (jasny sznu-
rek). Kładziemy go na rdzeniu (fot. 2) i sznu-
rek z prawej (ciemny) przeplatamy nad ja-
snym (fot. 3), pod rdzeniem (fot. 4) i od dołu 
przez pętlę utworzoną przez sznurek z lewej 
(jasny – fot. 5). Oba sznurki równo zaciągamy.

Następnie, aby osiągnąć etap jak na fot. 6, 
znowu zaczynamy od lewej. Teraz mamy z le-
wej strony sznurek ciemny. Trzeba pamiętać, 
że zaczyna się zawsze od lewej (lub zawsze 
od prawej), kładąc na zmianę sznurek od le-
wej raz nad rdzeniem, raz pod rdzeniem. 

W wykonywanym splocie sznurek z le-
wej układamy pod rdzeniem (fot. 7), następ-
nie ten z prawej przekładamy pod ciem-
nym sznurkiem (fot. 8), nad rdzeniem (fot. 9) 
i od góry przez pętelkę (fot. 10). Oba sznur-
ki równo zaciągamy. Czynność powtarzamy 
wielokrotnie, dzięki czemu utworzy się łań-
cuszek węzłów płaskich. 

1
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WYKONANIE
Ucinamy 4 sznurki, 2 krótsze (które będą 

rdzeniem) oraz 2 dłuższe (2–3 razy dłuższe 
niż rdzeń), wiążemy je razem (fot. 1) i przypi-
namy agrafką do podłoża (fot. 2), np. poduszki 
czy własnych spodni (aby wygodnie było na-
prężyć sznurek i pleść bransoletkę). 

Przy związywaniu sznurków należy pa-
miętać o pozostawieniu dłuższej końcówki, 
którą będziemy wiązać bransoletkę. Wiąza-
nie może być ozdobne, np. możemy je za-
pleść w warkoczyk.

Zaczynamy pleść, postępując wg instruk-
cji powyżej. Zaczynamy od lewej (lub od pra-
wej) i pleciemy, cały czas trzymając się wy-
branej strony (fot. 3).

W pewnym momencie możemy dołożyć 
koralik. Nakładamy go na rdzeń i pleciemy 
dalej (fot. 4). Najlepiej nakładać koralik po-
między pełnymi węzłami. Po nałożeniu ko-
ralika znowu zaczynamy od lewej, a sznur-
ki ładnie oplotą koralik dookoła. Następnie 
kontynuujemy wiązanie węzłów, czynność 

MATERIAŁY
 sznurek,
 nożyczki,
 agrafka,
 koraliki.

7 8 9 10
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z koralikiem można powtórzyć w pewnej 
odległości, w zależności od tego, jaki efekt 
chcemy uzyskać.

Po zakończeniu pracy wiążemy supe-
łek i obcinamy sznurki na odpowiednią dłu-
gość, by można było bransoletkę swobodnie 
zawiązać na dłoni (fot. 5). Obok ostateczny 
rezultat (fot. 6). W zależności od koralików 
oraz rodzajów i kolorów sznurków można 
uzyskać różne efekty. Powodzenia!

PAPIEROWA WIKLINA
Papierowa wiklina to sprawa prosta, jednak wymagająca cierpliwości. Pamiętaj-

cie, że robienie wszelkich rzeczy manualnych sprzyja w drużynie rozmowom, a co za 
tym idzie – integracji! Jest to też sposób na wykorzystanie nagromadzonych w do-
mu gazet i gazetek promocyjnych. Wykonane kosze, koszyczki i pudełka można wy-
korzystać do przechowywania (segregacji) drobnych przedmiotów w harcówce, 
a będą wyglądać na pewno efektownie i twórczo! Mogą znaleźć dla siebie miej-
sce także na półce w domu.

MATERIAŁY
 stare gazety,
 klej w sztyfcie,
 patyki do szaszłyków,
 klej wikol,
 farba.

ktownie
także na półce w domu.
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WYKONANIE
Pracę rozpoczynamy od zrobienia pa-

pierowych rurek. Gazetę składamy na pół 
(w poprzek stron), tak aby utworzone pa-
ski były jak najdłuższe. Przecinamy ją noży-
kiem introligatorskim, starając się, aby linia 
cięcia była jak najprostsza. Następnie skła-
damy 2 uzyskane części jeszcze raz na pół 
i również przecinamy. W ten sposób z jed-
nej podwójnej strony uzyskujemy 4 długie 
pasy. Poszczególne paski smarujemy klejem 
w sztyfcie na jednym długim brzegu (fot. 1). 
Na krańcu paska przykładamy pod kątem 

mniej więcej 30° patyczek do szaszłyków 
i za jego pomocą zwijamy pasek w rurkę 
(fot. 2, 3 i 4). Takich rurek musimy zrobić spo-
ro – w zależności od tego, jakiej wielkości 
koszyk przewidujemy. 

Sposoby robienia dna są dwa: wyplatamy 
koszyk od początku albo najpierw wyklejamy 
dno z kartonów. Aby pokazać oba sposoby, 
w prezentowanym przykładzie dno zostało 
wyklejone, a przykrywka koszyka wypleciona. 

Dno z kartonu. Wycinamy 2 identycz-
ne koła, odrysowane na kartonie za pomo-
cą talerzyka (fot. 5). Smarujemy jedną stronę 1
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Po wyschnięciu zaginamy rurki do góry 
i rozpoczynamy wyplatanie. Bierzemy dwie 
rurki i układamy je na krzyż między dwiema 
rurkami osnowy (fot. 9). Teraz wyplatamy je na 
krzyż tak, aby oplatać rurki osnowy (fot. 10). 
Staramy się dociskać do dołu wyplecione czę-
ści, aby nie tworzyć dużych dziur. 

Aby przedłużyć rurkę, należy skręcić ją 
z jednej strony (fot. 11) i wsadzić w końców-
kę drugiej na taką długość, żeby nie wypada-
ła (fot. 12).

wyciętego koła klejem wikol (fot. 6) i zaczy-
namy przykładać papierowe rurki w układzie 
promienistym (układając je obok siebie od 
środka koła). Ułożone w ten sposób rurki bę-
dą podstawą do dalszego wyplatania koszyka 
(powinna być ich nieparzysta liczba). 

Przyklejone do jednego kółka rurki osno-
wy przykrywamy drugim kartonowym kół-
kiem, również posmarowanym klejem (fot. 7 
i 8). Dociskamy je do siebie, aby dobrze się 
złączyły, najlepiej przycisnąć je czymś ciężkim 
i pozostawić aż do wyschnięcia kleju. 
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Wykonanie pokrywki wygląda podob-
nie, jedynie początek się różni. Bierzemy 
cztery rurki, które zginamy na środku. Na-
stępnie splatamy je w taki sposób, aby jedna 
końcówka każdej rurki wchodziła w następ-
ną (fot. 15). W ten sposób uzyskujemy 8 ru-
rek osnowy. 

Wyplatamy podobnie jak poprzednią 
część (fot. 16 i 17). Pokrywkę mocujemy do 
koszyka za pomocą jednej rurki, sznurka lub 
wstążki (fot. 18). Koszyk można pomalować 
na ulubiony kolor. Gotowe!

Koszyk wyplatamy dalej (fot. 13), do zapla-
nowanej wysokości. 

Aby zakończyć pracę, zakładamy rur-
kę osnowy za następną (ewentualnie owi-
jamy ją pomiędzy dwiema następnymi), po 
czym wplatamy ją pod wykonaną już część 
(fot. 14), można sobie pomóc patyczkiem. 
Wystające od środka koszyka resztki może-
my odciąć.
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LAMPIONY ZE SŁOIKÓW
Jest to bardzo prosty sposób na zrobienie lampionów, które dadzą klimatyczne 

oświetlenie. 

MATERIAŁ
 słoiczki,
 bibułka prasowana,
 klej,
 stemple z ziemniaka lub kapusty,
 farba,
 stara gazeta,
 nożyczki.

WYKONANIE
Do zrobienia stempelków możemy użyć 

zwykłego ziemniaka albo obciętej główki 
kapusty pekińskiej, z której łatwo odcisnąć 
kształt róży (fot. 1). Malujemy fragment gaze-
ty lub kartki farbą (fot. 2), w której będziemy 
maczać stempelek, a następnie odciskamy go 
na bibułce (fot. 3). 

Po wyschnięciu farby odcinamy fragment 
bibułki potrzebny do owinięcia słoika. Na-
stępnie smarujemy słoik klejem (fot. 4) i okle-
jamy go bibułką (fot. 5). Ewentualny nadmiar 
bibułki obcinamy (fot. 6). 
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Wykorzystanie niepotrzebnych już materiałów i odpadków często nas zaskaku-
je. Tak jest też w przypadku zastosowania niechcianych rolek po papierze toaleto-
wym. Efekt może być naprawdę zaskakujący i twórczy – i to małym nakładem pracy.

KWIATKI Z ROLEK

MATERIAŁY
 rolki po papierze toaletowym,
 klej wikol,
 spinacze lub klamerki do ubrań,
 farby i pędzel.

WYKONANIE
Pracę zaczynamy od pocięcia na paski 

zgromadzonych rolek, w tym celu zgnia-
tamy ręką rolkę na pół – tak, aby z okręgu 
w środku zrobił się migdał (łezka). Teraz tnie-
my rolkę na 5 pasków, aby otrzymać 5 mig-
dałów (fot. 1). Następnie każdy z nich sma-
rujemy klejem przy zgięciu (nie na samym 

zgięciu), dokładamy kolejny migdał i spina-
my sklejone miejsce spinaczem lub klamerką 
(fot. 2 i 3). Każdy kwiatek powstaje z 5 płat-
ków, czyli z jednej rolki. Kwiatki pozostawia-
my do wyschnięcia (fot. 4). Potem kwiatki 
malujemy na dowolne kolory. Wreszcie ukła-
damy z nich wymyśloną kompozycję i znowu 
sklejamy płatki. Pozostawiamy do wyschnię-
cia -– i dzieło gotowe!

Pojedyncze kwiatki można również pod-
kleić na patyczek, np. od szaszłyka i wręczyć 
komuś w prezencie. Można też wykonać je-
den kwiatek i doklejać do niego naokoło 
płatki tak, aby powstało wielkie koło. 
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RYBKI Z TALERZYKÓW
Wykonanie rybek będzie proste nawet dla zuchów (przyda się, kiedy np. będą się 

przenosić w podwodny świat). 

MATERIAŁY
 farby,
 talerzyki papierowe,
 pędzel,
 gąbeczka,
 szczoteczka do zębów,
 kolorowe kawałki papieru,
 nożyczki,
 klej.

WYKONANIE
Pracę rozpoczynamy od pomalowania talerzyków w różne 

kolory. Można je pomalować pędzelkiem, ale można też wyko-
rzystać inne techniki. Ciekawe efekty daje szczoteczka do zę-
bów – trzeba zamoczyć ją w farbie i następnie pstrykać na tale-
rzyk (zrobią się małe kropeczki). Można również użyć gąbeczki, 
która da efekt miękkości. Można ją smarować farbą albo przy-
kładać tylko w niektóre miejsca. Bardzo ciekawe efekty da łą-
czenie kolorów. 

Kiedy pomalowane talerzyki już wyschną, wycinamy z każde-
go trójkącik przypominający kawałek pizzy (fot. 1). Posłuży on za 
ogon ryby. Przyklejamy go po drugiej stronie (fot. 2). Teraz trze-
ba domalować rybkom oczy. Jeżeli chcemy upiększyć wykonane 
ryby, możemy dokleić im wycięte z kolorowych papierów ko-
kardy, kapelusze lub inne ozdoby. Gotowe!

TABLICA OGŁOSZEŃ
Taka tablica nada się wspaniale do harcówki lub wzbogaci wystrój obozu.

MATERIAŁY
 hula-hop,
 nożyczki,
 kolorowe paski z bawełnianych koszulek.

WYKONANIE
Do zrobienia tablicy potrzebujemy kilku 

starych kolorowych koszulek, które musimy 
najpierw pociąć na paski. Tniemy koszulkę 
wzdłuż jej dołu tak, aby powstały nam „obrę-
cze”. Teraz zakładamy obręcze na kółko hu-
la-hop (powinno być przynajmniej 8 obręczy, 
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a najlepiej jeszcze więcej). Powstała siatka, na 
której można wyplatać dalej tablicę. Najwy-
godniej byłoby teraz jedną z obręczy prze-
ciąć i związać na środku, ponieważ do oplata-
nia potrzebna jest nieparzysta liczba pasków 
– albo (jak na zdjęciach) co okrążenie pomi-
jać jeden pasek. 

Aby zacząć oplatanie, mocujemy na jed-
nym pasku najbliżej środka pasek do opla-
tania za pomocą pętli i zaczynamy oplatać 

naprzemiennie dookoła naciągnięte pasy 
(fot. 1). Co jakiś czas zmieniamy kolory pa-
sków (fot. 2 i 3). Na koniec przecinamy jeden 
naciągnięty pasek (fot. 4)i związujemy na koń-
cu, aby tablica się nie rozpadła (fot. 5). 

Jeśli natomiast przetniemy i zawiążemy 
wszystkie naciągnięte paski, powstanie „po-
duszka” do siedzenia na krzesło lub dywanik. 
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CIEKAWE ZBIÓRKI
SPOTKANIE Z SIECIAKIEM. Zbiórka gromady

Zbiórka uświadamia zuchom podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem 
przez dzieci z Internetu, przy jej okazji można zuchy zainteresować sprawnością in-
dywidualną „internautka/internauta”.

ZZZOiT
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki wg zwy-

czajów przyjętych w gromadzie.

GAWĘDA
Zuchy odwiedza gość – wesoły Sieciak, 

przybyły ze strony internetowej www.sie-
ciaki.pl. Opowiada krótko o tym, jak wyglą-
dał świat, kiedy nie było komputerów, w ja-
ki sposób ludzie się ze sobą komunikowali, 
skąd brali informacje. 

Sieciak przedstawia zalety Internetu i ko-
rzyści płynące z powstania globalnej sie-
ci, jednak zwraca uwagę na to, że niesie ona 
wiele niebezpieczeństw. 

MAJSTERKA
Zuchy rysują to, co najbardziej lubią robić 

z wykorzystaniem komputera. Rysunki zo-
stają podzielone ze względu na tematy poka-
zane przez zuchy:
 gry komputerowe,
 rozmowy za pomocą komunikatorów, wy-

syłanie e-maili,
 oglądanie zdjęć i fi lmów, poszukiwanie no-

wych stron internetowych.

GAWĘDA
Sieciak opowiada zuchom 3 historie oraz 

wręcza im 3 symbole (symbol komunikato-
ra, płyty CD, strony internetowej). Zuchy 
umieszczają symbole obok odpowiednich 
grup rysunków. Sieciak podkreśla, że zu-
chom mogą również przytrafi ć się zdarzenia 
podobne do opowiadanych.

 Historia 1. Kasia założyła w swoim 
komputerze program Gadu-Gadu. Chciała 
rozmawiać za darmo ze swoją kuzynką, któ-
ra mieszka w innym mieście. Pewnego dnia 
odebrała wiadomość od nieznajomego. In-
formował, że jest w podobnym wieku, tak jak 
Kasia lubi jeździć na rowerze i czytać takie 
same jak ona książki. Nieznajomy przedsta-
wił się jako Tomek i zaproponował spotkanie.

 Historia 2. Kolega Marka przyniósł mu 
na płycie CD grę, która jeszcze nie miała swojej 
premiery. Powiedział, że dostał ją od cioci i nie na-
leży się martwić tym, że może być ona zawiru-
sowana. Gdy Marek zapytał się, skąd ciocia ma tę 
grę, kolega nie chciał mu tego powiedzieć.

 Historia 3. Filip bardzo dużo czasu spę-
dzał przed komputerem, zwłaszcza w Internecie. 
Pewnego dnia dostał maila od osoby, której nie 
znał: „Mam na imię Zosia, chodzę do trzeciej kla-
sy i znalazłam twojego maila na portalu, z którego 
korzystasz. Mamy podobne zainteresowania, więc 
zapraszam cię na moją stronę: www.zosia.pl”.

Sieciak prosi, aby zuchy zastanowiły się nad 
odpowiednim zachowaniem w danej sytuacji. 

ĆWICZENIE RUCHOWE:
 Uwaga, wirus! Zabawa oparta jest na  

założeniach znanej zabawy w „krowę”. Jed-
na osoba jest wirusem komputerowym, któ-
ry stara się dopaść pozostałe zuchy. Jeżeli 
któryś zuch zostanie dotknięty – jest zawiru-
sowany i nie może wykonywać dotychczaso-
wych czynności. Staje w rozkroku i czeka na 
pomoc. Wybawienie mogą przynieść mu inne 
zuchy, przechodząc pod nogami „zawirusowa-
nego” kolegi.
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 Kto mi pomoże? Zuchy wybiera-
ją spośród różnych kartek te z wypisanymi 
osobami, do których należy się zgłosić po 
pomoc w przypadku internetowych proble-
mów (rodzic, nauczyciel, konsultant helpline.
org.pl, brat lub siostra, policjant, administra-
tor, kolega lub koleżanka).

MAJSTERKA
Każda szóstka otrzymuje kopertę, w któ-

rej znajdują się 2 większe karty (jedna z na-
pisem „ściśle tajne", druga z rysunkiem mo-
nitora), klej i kartki z hasłami:
 zainteresowania, 
 imię,
 adres e-mail,
 zdjęcie psa,
 adres zamieszkania,
 zdjęcie krajobrazu,
 adres i nr szkoły, do której chodzę,
 zdjęcie portretowe,
 nazwisko,
 numer telefonu.

Zadaniem zuchów jest wybranie spośród 
różnych informacji tych, których nie należy 
upubliczniać w Internecie. Należy wkleić je 
na kartę z napisem „ściśle tajne". Informacje, 
które można zamieszczać w Internecie, zu-
chy naklejają na kartkę z monitorem.

GAWĘDA
Sieciak mówi, że jest jeszcze jedna rzecz, 

która pozwoli zuchom być bezpiecznym 
w Sieci – jest to hasło. Opowiada zuchom, 
jak powinno wyglądać dobre hasło w Inter-
necie (nie powinno np. być związane z praw-
dziwym imieniem i nazwiskiem, powinno 
zawierać cyfry). Hasła nie wolno zapisy-
wać! Sieciak pyta zuchy, kto może znać ich 
hasło. Z rozmowy powinno wynikać, że tyl-
ko rodzicom można podać hasło do swojego 
komunikatora czy maila.

GRY I ĆWICZENIA
Zuchy rozsiadają się w całej harcówce 

i każdy wymyśla swoje hasło. 

ĆWICZENIA RUCHOWE
Zuchy wcielają się w bajty, które podróżu-

ją po komputerze, a ich zadaniem jest prze-
nieść hasło użytkownika Internetu do źródła.

Należy podzielić zuchy na 2 zespoły 
i ustawić w rzędach, naprzeciwko skrzynek 
zamkniętych na kłódki. Przy skrzynkach stoją 
przyboczni – strażnicy, którzy mogą je otwo-
rzyć tylko pod warunkiem, że każdy bajt do-
starczy im pełne hasło. Zuchy dostają hasło – 
składające się z 6 różnych znaków. Zadaniem 
każdego zucha jest zapamiętanie hasła. Zu-
chy startują jeden po drugim, dobiegają do 
przybocznego, podają mu hasło. Jeżeli zuch 
dobrze powtórzył hasło, zostaje przy skrzyn-
ce. Jeśli nie, wraca na koniec swojego rzędu, 
a drużynowy przypomina mu hasło. Wygry-
wa drużyna, która pierwsza ustawi się przy 
skrzynce – ale wszyscy uczestnicy dostają 
szansę otwarcia skrzynek.

KRĄG RADY
Siedząc w kręgu, zuchy zaglądają do tajem-

niczych skrzynek. W środku znajdują kartki 
z zasadami korzystania z Internetu.

ZZZOiT
Obrzędowe zakończenie zbiórki zgodnie 

z tradycją gromady.
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MATRIX. Terenowa gra fabularna
Dowcipna fabuła gry umożliwia zdystansowanie się wobec wirtualnej rzeczywisto-

ści, refl eksję nad sposobem istnienia cyfrowych bytów i ich ingerencją w nasze życie.

CEL 
Rozwinięcie umiejętności logicznego i abs-

trakcyjnego myślenia oraz współpracy w gru-
pie.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach każdy uczestnik będzie:

 znał swoje umiejętności i braki związane 
z obsługą podstawowych programów pa-
kietu Microsoft Offi ce,

 znał podstawy języka html,
 posiadał bardziej rozwiniętą wyobraźnię 

i myślenie abstrakcyjne,
 potrafi ł lepiej współpracować z grupą 

swoich rówieśników.

OPIS GRY
Gra trwa około 2 godzin. Rozpoczyna się 

od spotkania ze sprawcą całego zamieszania, 
czyli Podłym Administratorem, który ujaw-
nia swój niecny plan uwięzienia internautów 
w wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy gry 
zostają szczegółowo poinformowani o regu-
laminie i zasadach gry. Zawodnicy porusza-
ją się parami. 

Do gry potrzebna jest spora przestrzeń, 
tak by punkty nie znajdowały się blisko sie-
bie. Teren gry powinien posiadać 3 wyzna-
czone miejsca: przejście na wyższy poziom 
gry, „game over” oraz wyjście z gry.

POSTACIE
 Podły Administrator – w ramach 

zemsty na niewdzięcznych internautach wy-
myśla grę, która wciąga ludzi w wirtualną rze-
czywistość. Jest z lekka szalonym, zamknię-
tym w sobie i nieprzewidywalnym maniakiem 
komputerowym. Spotyka się na początku 
z graczami i wprowadza uczestników w fa-

bułę gry. Oznajmia im, że zaczyna się ich wy-
ścig z czasem, ponieważ po upływie półtorej 
godziny gry zostaną oni zresetowani i na za-
wsze uwięzieni w grze. Przekazuje graczom 
wiadomość e-mail.

 Google – wie wszystko na temat gry: 
gdzie znajdują się przejścia, kto jest zagroże-
niem dla graczy, gdzie można spotkać osoby 
z obstawy gry. Znajduje się gdzieś po środ-
ku terenu gry. Udziela informacji w zamian za 
odpowiedzi na trudne pytania,

 Wirus – porusza się po całej wirtu-
alnej sieci (cały teren gry) i „zaraża” wszyst-
ko, co spotka na swojej drodze. Zna pierw-
szą część hasła potrzebnego do zakończenia 
gry. Uczestnicy, aby móc się do niego zbli-
żyć, muszą posiadać „ochronę” antywiruso-
wą, w przeciwnym razie zostaną „zarażeni” 
przez Wirusa. Trzykrotne „zarażenie” koń-
czy się uwięzieniem na zawsze w sieci. Pa-
trol udaje się wtedy do miejsca „game over” 
i kończy grę.

 Koń Trojański – ma zdolności do za-
pamiętywania cyfr i jest matematycznym ge-
niuszem. Zna klucz liczbowy potrzebny do 
odszyfrowania wiadomości e-mail. Nie odda 
go jednak tak po prostu. Uczestnicy muszą 
najpierw rozwiązać zadaną przez niego łami-
główkę lub zadać mu zagadkę, której nie bę-
dzie umiał rozwiązać.

 Antywirus – zna drugą część ha-
sła potrzebnego do opuszczenia gry. Po-
siada również „ochronę” antywirusową, 
w żadnym wypadku nie odda jej jednak bez-
interesownie. Zadaniem uczestników będzie 
wykonanie wskazanych przez niego zadań 
w programach pakietu Offi ce.

 Mysz Komputerowa – myszkuje 
niedaleko jedzenia, jak to mysz. Wie wszyst-
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ko o tym, co się dzieje w Sieci i poza nią. Ma 
kontakt z rzeczywistością i wie, gdzie znaj-
duje się przejście na wyższy poziom gry. Jej 
pragnieniem jest spróbowanie prawdziwego 
sera. Jeśli zawodnicy nakarmią głodną Mysz 
Komputerową,  ona wskaże im, gdzie znajdu-
je się przejście na wyższy poziom gry i poda-
ruje niezbędne hasło.

 G-mail – zna trzecią część hasła po-
trzebnego do zakończenia gry, wyjawi ją 
w zamian za dostarczenie poprawnie odszy-
frowanego maila. Prosi też o dostarczenie 
wiadomości na wyższy poziom gry – w za-
mian za to częstuje kawałkiem sera, któ-
ry niedawno został mu przez pomyłkę do-
ręczony.

 Leveler (strażnik poziomu) – znaj-
duje się na wyższym poziomie (siedzi np. na 
niewysokim drzewie), w zamian za hasło 
przepuszcza patrol na wyższy poziom gry.

 Hacker – udało mu się włamać na 
wyższy poziom. Wie, gdzie znajduje się wyj-
ście z gry, ale nie ujawni tego bezinteresow-
nie. W zamian za informację żąda poufnej 
wiadomości od G-maila oraz prosi o odna-
lezienie błędu w jego programie (np. błędu 
w języku html).

 Siostry In i Out – stoją przy wyj-
ściach z gry, bardzo dobrze ukrytych. Na-
leży podać im hasło składające się z 3 czę-
ści. Z wirtualnego świata są 2 wyjścia, każda 
z sióstr stoi przed jednym. Jedno prowadzi 
na zewnątrz, drugie do miejsca „game over”. 
Jedna z sióstr zawsze kłamie, druga zawsze 
mówi prawdę. Gracz moźe zadać jedno py-
tanie którejś z nich.

PODSUMOWANIE
Wygrywa grupa, która pierwsza odnajdzie 

wyjście z gry i przejdzie do rzeczywistości. 
Podsumowanie gry powinno mieć formę od-
powiednią do wieku i poziomu uczestników 
(wręczenie nagród, pogadanka lub rozmowa  
o tym, jak chronić komputer przed wirusami, 

jak ustrzec się przed niebezpieczeństwami 
zagrażającymi z Sieci, dyskusja o znaczeniu 
i sposobie istnienia rzeczywistości wirtual-
nej, nowych możliwościach i zagrożeniach 
z nią związanych itp.). 
Do przygotowania podsumowania można 
wykorzystać załączniki 1 i 2.

ZAŁĄCZNIK 1
JAK DBAĆ O KOMPUTER?

 Zainstaluj oprogramowanie antywiru-
sowe i uaktualniaj je regularnie.

 Zainstaluj dodatkową zaporę sieciową 
(fi rewall) i program antyszpiegowski. Zapora 
Windows to podstawowa, ale niewystarcza-
jąca ochrona.

 Skanuj programem antywirusowym 
komputer w regularnych odstępach czasu. 
W ostateczności użyj skanera online.

 Nie wchodź na jakąś stronę, jeśli do-
stałeś ostrzeżenie o tym, że jest podejrzana. 

 Instaluj aktualizacje bezpieczeństwa 
producentów oprogramowania.

 Nie odpowiadaj na wiadomości zawie-
rające spam lub podejrzane treści, nie otwie-
raj podejrzanych załączników do wiadomo-
ści, nie klikaj w podejrzane linki.

 Zawsze wylogowywuj się z kon-
ta e-mail i bankowego, nigdy nie zamykaj 
przeglądarki przed wylogowaniem z konta.

 Nie podawaj żadnych danych osobo-
wych (PESEL), danych karty płatniczej (PIN) 
na stronach internetowych innych niż stro-
ny zaufane. 

 Zawsze zachowuj zdrowy rozsądek, 
nie wszystkie wirusy da się usunąć. Kopiuj 
więc swoje dane na bezpieczne nośniki. 
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ZAŁĄCZNIK 2
ZAGROŻENIA INTERNETOWE

MALWARE 
(ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE)

To nazwa określająca programy, których 
celem jest uszkodzenie systemu, destabiliza-
cja pracy komputera, przejęcie danych oraz 
wszelka działalność mogąca zaszkodzić użyt-
kownikowi. Ze względu na obszar działania 
oraz sposób rozprzestrzeniania się malwa-
re można podzielić na następujące kategorie:

 Wirus komputerowy. To program, 
który działając bez wiedzy użytkownika, wy-
konuje szereg operacji uniemożliwiających 
lub utrudniających poprawne działanie sys-
temu operacyjnego. Wirusy przenoszone są 
poprzez zainfekowane pliki (nosiciela). Aby 
doszło do infekcji, plik nosiciel wraz z wi-
rusem muszą zostać dostarczone do doce-
lowego komputera. Plik taki może zostać 
przesłany poprzez Internet, przeniesiony za 
pomocą dyskietki, płyty CD lub DVD, pamię-
ci USB lub innego nośnika danych. W zakres 
niepożądanych efektów związanych z obec-
nością wirusa w systemie wchodzą m.in.: 
kasowanie, zmiana lub niszczenie danych; 
uniemożliwianie pracy na komputerze; wy-
świetlanie niechcianych grafi k lub odgrywa-
nie dźwięków; przejęcie kontroli nad kom-
puterem przez osobę nieupoważnioną.

 Robak (worm). Choć podobny do 
wirusa pod względem niepożądanego od-
działywania, jakie ma na komputer, różni się 
sposobem przenoszenia. Robak nie potrze-
buje pliku nosiciela, rozprzestrzenia się po-
przez sieć, w której znajduje się dany kom-
puter.

 Koń trojański (trojan). To program, 
który podając się za oprogramowanie znane 
i przydatne użytkownikowi, w rzeczywisto-
ści jest złośliwym oprogramowaniem. Uru-
chomienie trojana może nastąpić poprzez 
otwarcie załącznika e-mail, uruchomienie pli-

ku pobranego z sieci lub odwiedzenie zainfe-
kowanej strony.

 Oprogramowanie szpiegujące.
Wykonuje określone działania bez wiedzy 
użytkownika. Zadaniem aplikacji spyware jest 
zbieranie informacji o użytkownikach, np. spo-
sobie korzystania z sieci oraz odwiedzanych 
stronach, jak również wykradanie poufnych 
danych, takich jak loginy oraz hasła dostępu 
do kont bankowych, serwisów aukcyjnych, 
sklepów internetowych, etc.

 Rootkit. Oprogramowanie modyfi ku-
jące działanie systemu operacyjnego i ukry-
wające w ten sposób przed użytkownikiem 
pewne zdarzenia lub elementy, np. procesy, 
pliki czy połączenia sieciowe. Rootkity po-
zwalają na przejęcie maszyny przez osoby 
trzecie, które mogą następnie wykorzystać 
go do popełnienia przestępstwa, np. ataku 
hakerskiego lub rozsyłania spamu.

SPAM
To niechciane i niepotrzebne wiadomo-

ści elektroniczne przesyłane użytkownikowi. 
Wiadomości takie rozsyłane są za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, komunikato-
rów oraz zamieszczane są na forach dysku-
syjnych lub portalach społecznościowych.

Do charakterystycznych cech spamu na-
leży jego skala. Wiadomości przeważnie 
przesyłane są masowo, do wielu losowo wy-
branych użytkowników. Przeważnie nadawca 
spamu nie jest znany użytkownikowi, a treść 
wiadomości nie leży w obszarze zaintereso-
wań ani w żaden inny sposób nie jest powią-
zana z odbiorcą.

PHISHING 
Jest formą ataku opartego na inżynierii 

społecznej, mającego na celu uzyskanie logi-
nu, hasła lub innych danych użytkownika.

Aby tego dokonać, atakujący podszywa-
ją się pod znaną ofi erze osobę lub instytu-
cję i proszą o podanie informacji lub wyko-
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nanie określonej czynności, np. zalogowanie 
się na zainfekowanej stronie lub odwiedze-
nie wskazanego adresu www. Phishing stoso-
wany jest przeważnie w celu pozyskania da-
nych, które mogą zostać wykorzystane dla 
osiągnięcia korzyści majątkowych. Celem ata-
kujących są głównie loginy i hasła do kont 
bankowych, numery kart kredytowych, hasła 
jednorazowe czy dane osobowe.

CYBERPRZEMOC 
To określenie formy oddziaływania lub 

wywierania wpływu za pomocą mediów 
elektronicznych. O cyberprzemocy można 
mówić wtedy, gdy Internet, telefony komór-
kowe lub inne urządzenia wykorzystywane 
są do przesyłania treści (zdjęć, nagrań, wia-
domości) mających na celu m.in. obrażenie, 
ośmieszenie, poniżenie lub zastraszenie innej 
osoby. 

WIELKIE OSZUSTWO – FOTOGRAFIE 3D. Warsztaty

Zaprezentowany pomysł można rozwinąć w postaci warsztatów fotografi cznych 
uwzględniających różne techniki wykonywania fotografi i trójwymiarowych.

CEL
Zapoznanie uczestników z technikami ro-

bienia trójwymiarowych zdjęć i fi lmów.

ZAMIERZENIA
Po zajęciach każdy uczestnik będzie:

 znał techniki tworzenia fotografi i trójwy-
miarowej,

 umiał zrobić najprostsze zdjęcie trójwy-
miarowe – anaglif,

 wiedział gdzie można znaleźć więcej infor-
macji na temat stereografi i.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wielkie oszustwo czy moc tajemna, 
czyli o technikach uzyskiwania obrazów 3D 
– prezentacja z wykorzystaniem komputera 
i rzutnika (dlaczego widzimy w 3 wymiarach, 
jakie są techniki rejestracji i projekcji obra-
zów 3D, jak działa kino trójwymiarowe, co to 
jest stereogram i anaglif).

2. Wycinanki i sklejanki, czyli robienie 
okularów do czytania anaglifów.

3. Anaglify w praktyce, czyli zróbmy kilka 
zdjęć. Później obrabiamy takie zdjęcia i two-

rzymy anaglify, które można oglądać przez 
okulary zrobione na zbiórce.

4. Pokaz fi lmu „Shrek” (anaglifowego) 
przez przygotowane wcześniej okulary.
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ZAŁĄCZNIK 1
JAK ZROBIĆ OKULARY ANAGLIFOWE

Okularów takich możemy używać do 
oglądania zdjęć anaglifowych, dających złu-
dzenie trójwymiarowości. Ich własnoręczne 
wykonanie zajmie kilka minut. Pozwolą one 
jednym okiem spoglądać na zdjęcia przez fi ltr 
czerwony, a drugim – fi ltr niebieski.

Do zrobienia okularów potrzebne są:
 stare okulary, z których możemy pozbyć 

się szkieł, 
 2 mazaki (czerwony i niebieski),
 przezroczysta folia, 
 nożyczki.

Sposób wykonania:
1. Pozbywamy się szkieł ze starych okularów.
2. Kształt obu szkieł odrysowujemy na folii.
3. Wykonujemy lewy okular – pokrywamy 
obrysowaną powierzchnię folii czerwonym 
mazakiem. 
4. Wykonujemy prawy okular – pokrywamy 
obrysowaną powierzchnię folii niebieskim 
mazakiem . 
5.  Wycinamy z folii kształty obu okularów.
6. Umieszczamy je w miejsce wyjętych 
szkieł .

Opisany sposób jest bardzo prosty, ale ma 
wiele wad. Podstawową z nich jest niedosko-
nałość pomalowania folii na czerwono i nie-
biesko za pomocą mazaków. Jeśli dysponu-
jemy kolorową drukarką, możemy znacząco 
poprawić jakość widzenia przez okulary ana-
glifowe. Wystarczy zadrukować jeden kawa-
łek przezroczystej folii cyanem, a drugi ma-
gentą.

ZAŁĄCZNIK 2
JAK ZROBIĆ ZDJĘCIE ANAGLIFOWE

Widzenie na zdjęciach obiektów trójwy-
miarowych wymaga przygotowania specjal-
nych zdjęć (stereogramów), powstających 
zasadniczo z dwóch fotografi i tego samego 
przedmiotu, różniących się nieco miejscem, 
z którego każda z nich została wykonana. 

Dzięki użyciu specjalnych programów 
komputerowych można do pewnego stop-
nia efekt trójwymiarowości uzyskać rów-
nież ze zwykłego „płaskiego” zdjęcia. Robi 
się to przy użyciu Photoshopa lub np. za po-
mocą darmowego programu Anaglyph Pho-
to Converter (można go bezpłatnie ściągać  
ze strony producenta), gdzie po wczytaniu 
zdjęcia jedno polecenie konwertuje fotogra-
fi ę na zdjęcia anaglifowe, na których zosta-
ły wobec siebie przesunięte kolory: czerwo-
ny i niebieski..
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 http://agnieszkajackowiak.pl/fi lc-arty-
styczny-fi lcowanie http://fi lc.art.pl, fi lcempo-
lapkach.blogspot.com, zafi lcowana.blogspot.
com

Jak można zorientować się z tytułów, są 
to blogi poświęcone technikom fi lcowania.

 www.naprawrower.pl
Pod tym adresem znajdziecie porady, 

dzięki którym łatwiej będzie dokonać drob-
nych napraw rowerów.

 www.spryciarze.pl
Można tu znaleźć fi lmiki pokazujące spo-

soby radzenia sobie przy wykonywaniu prac 
z rozmaitych dziedzin.

 www.tipy.pl
Są tu porady jak zrobić wiele ciekawych 

przedmiotów, m.in. okulary 3D.
 www.anaglify.pl

Tu znajdziesz szereg fotografi i, które moż-
na oglądać w trójwymiarze.

 www.fotoporadnik.pl
Czeka tu na ciebie mnóstwo informacji 

o sprzęcie fotografi cznym, zasadach, któ-
rych należy przestrzegać, wykonując foto-
grafi e cyfrowe itp.

INSPIRACJE
Wiele informacji, a nawet szczegółowych opisów wykonania prac z różnych tech-

nik rękodzielniczych można znaleźć w Internecie, często w postaci fotografi cznych tu-
toriali lub fi lmów instruktażowych. W podobny sposób prezentowane są w Interne-
cie porady dotyczące użytkowania i napraw różnego rodzaju sprzętu technicznego.

 www.akademiarekodziela.blogspot.
com

Znajdziesz tu wiele porad, a także np. sza-
blony do ręcznego zdobienia różnych przed-
miotów.

 www.inspirello.pl
Mogą cię zainteresować fi lmowe tutoria-

le z różnych dziedzin rękodzieła (decoupage, 
sutasz, papierowa wiklina, makrama, scrapbo-
oking, fi lcowanie).

 www.skauting.pl
 www.jaktozrobicsamemu.pl
 www.trochetechniki.pl
 www.fotopolis.pl
 Poradnik harcerski, wyd. 3, Łódź 2010

W książce można znaleźć wiele porad 
z zakresu podstawowych technik harcer-
skich.

 I. Biskup, J. Wróbel-Mikołajczyk, Magia 
fi lcowania, Bielsko-Biała 2011

 I. Biskup, J. Wróbel-Mikołajczyk, Magia 
Filcowania: torebki, Bielsko-Biała 2012
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PROPOZYCJA PROGRAMOWA GK ZHP 
W RAMACH PROJEKTU „RAZEM BEZPIECZNIE”

W propozycji programowej „Chcę wiedzieć więcej niż wiem, 
umieć więcej niż umiem” zwracamy uwagę na rozwój intelektualny 
i kształcenie umiejętności z różnych dziedzin.  Zapraszamy do działania 
w dwóch obszarach aktywności:

 Chcę wiedzieć więcej – w którym poznajemy świat nauki, 
przede wszystkim fi zyki i chemii, ale możemy też zainteresować się 
astronomią, biologią, medycyną, matematyką...

 Chcę umieć więcej – w którym zachęcamy do działań praktycznych 
związanych z różnymi dziedzinami technicznymi (tradycyjnymi 
i najnowszymi), namawiamy do wprowadzenia na zbiórki nowych 
technologii, ale także do wytwarzania, naprawiania, upiększania 
i zmieniania otoczenia za sprawą własnych rąk i oryginalnych pomysłów.
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