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Научни експерименти за предшколце – радионица за децу 
Организатор  радионице: наставник физике Мирјана Чаировић 

Датум одржавања: 4.март. 2019. 

Место одржавања: Предшколска установа „Ђурђевдан“ , вртић  „ Невен“, Крагујвац 

Циљна група: Деца која похађају припремни предшколски програм у Предшколској установи 

Зашто баш ова радионица? 

Детету је свет природе заиста чудесан. Његова отвореност према свему што га окружује омогућава 
нам да подстичемо и негујемо његову способност да доживи чуђење, његову природну 
радозналост за свет око себе.Тако уствари ми постављамо темеље за бављење науком и 
развијамо вештине и способности везане за научно мишљење.  

-развијање сарадње са ПУ ,размена идеја и анализа ове активности са циљем поређења са 
сличним активностима,сарадња школе са локалном заједницом. 

  



Циљеви радионице: 

Деца имају неодољиву потребу да истражују  и упознају свет око себе, постављају питања- зашто 
пада снег, шта је дуга, где одлази сунце,... Свет који нас окружује је највећа природна 
лабораторија у којој се може истраживати и експериментисати на безброј начина. 

Деца воле да експериментишу и да се стављају у улози научника, посебно ако научни 
експерименти изгледају као мађионичарска дела.  

Зато у знак промоције науке наставница физике Мирјана Чаировић уз помоћ васпитачица је 
открила и извела експерименте који су одушевили предшколце. 

За ову дечију науку изабрали смо намирнице и ствари које имамо у кући, како би деца могла и 
код куће да изведу експерименте, уз помоћ родитеља. 

. 

  



Трајање радионице: 60 минута 

Експерименти: 

• Вулкан                                 
Деца су давала одговоре о Земљи, као планети, о њеном саставу, појму вулкана и 

лаве. 

Циљ експеримента је да појаснимо како то лава излази из унутрашњости Земље, 

како изгледа вулкан. 

Од брашна, воде, соли направили смо глатко тесто. Ставили смо флашу у тањир, 

обложили тестом тако да је отвор флаше остао отворен. То је наш вулкан. 

У флашу смо сипали соду бикарбону и црвену боју, како би дочара високу 

температуру у центру Земље и промешали.Сипали смо пажљиво сирће и ерупција 

вулкана креће. 

  



 
• Како надути рукавицу на другачији начин            

 
 

 

Танку рукавицу( ону коју употребљавају маме у кухињи) напунили смо са малом 

количином соде бикарбоне, водећи рачуна да се налази у сваком прсту. Вежбали 

смо прецизност и стрпљивост деце. 

Теглицу ( од кашица које сте појели за ужину ) смо напинили до пола са 

сирћетом.Навукли су рукавицу на флашицу и пажљиво је везали. Усправили су 

рукавицу и посматрали како се пуни ваздухом и шири. Предшколци су били 

одушевљени! 

  



 

• Боје и млеко                 

 
Са чим све можемо да цртамо дугу - воштаним бојама, дрвеним бојицама, 

воденим, темперама, кредом,...  То су били одговори деце.  

Али да ли можемо да то урадимо још на неки начин. Сада ћемо да 

експериментишемо. 

 

У тањир сипамо довољно млека да прекрије тањир, а затим су на површину млека 

капнули неколико капи дугиних боја , а то су деца знала: црвена, нараџаста, жута, 

плава, зелена, љубичаста. 

Навлажили смо  штапић детерџентом и дотакли млеко. Долази до деловања 

детерџента и масти у млеку па се због тога праве шаре. Направили су дугу. 

 

  



• Жабице које скачу         

Од папира смо направили  жабице и обојили их. 

Како да их натерамо да скачу? Деца су давала разне идеје, да дунемо, кажемо 

чаробне речи.  

Добили су балоне, протрљали их кроз косу, тако да су се балони наелектрисали. 

Изговорили су чаробне речи и принели жабицама од папира. Статички 

електрицитет их је привукао и оне су се залепиле за балон, а биће залепљене све 

док електрицитет не поусзи. 

Тамичили су се ко ће више жабица да привуче, играли се а и научили шта је то 

електрицитет. 

 

Прва научна радионица је брзо прошла . Деца су хтела још али један сат је 

довољан да се одржи њихова пажња. Сви смо уживали у њиховом 

експериментисању, жељи да објаснимо појаве и постанемо  научници. 

 

Материјал са радионице је објављен на сајту Обданишта „Невен“- 

http://pudjurdjevdan.edu.rs/2019/03/15/predskolci-iz-vrtica-neven-u-svetu-fizike-

eksperimenti/nggallery/thumbnails 

 

 


