
Pokusy 

Pokud nevíte, jak zabavit děti, můžete s nimi provádět různé pokusy. Jsou zde uvedené 

pokusy pro předškolní děti. 

1. Plave či potápí se? 

- Pomůcky: větší mísa, voda, různé předměty, které budeme vkládat na vodu – 

korková zátka, dřívko, kůra, kámen, mince, jablko, bonbon, klíč,… co doma 

najdete 

- Postup: 1) Do připravené mísy nalejeme dostatečné množství vody. 

                        2) Děti jednotlivé předměty vkládají do vody. 

      3) Pozorujeme, které předměty se potopí a které ne. 

2. Co je teplé? 

- Pomůcky: kelímky s víčkem, džbán, teplá voda, lednice, hodiny, gumičky, alobal, 

vata 

- Postup: 1) Do třech kelímků nalejeme stejné množství teplé vody a zavřeme je 

víčkem. 

         2) První kelímek obalíme vatou a připevníme ji gumičkami. 

         3) Ke druhému stejným způsobem přichytíme alobal.  

         4) Poslední kelímek necháme neobalený. 

         5) Všechny nádoby dáme do ledničky a necháme je zde 10 minut. 

         6) Poté je vyjmeme a děti prsty vyzkouší teplotu vody.  

3. Magnety 

- Pomůcky: magnety, židle, různé předměty 

- Postup: 1) Rozdáme dětem předměty a necháme je samy rozpoznat, které 

předměty lze přitáhnout a které ne. 

              2) Jeden magnet dáme pod sedadlo židle a druhý položíme na něj. 

Pohybujeme spodním magnetem a pozorujeme pohyb horního. 

              3) Když si děti vyzkouší přitažlivou sílu magnetů, necháme je 

experimentovat i s odpudivou silou shodných pólů.  

4. Poznej předmět 

- Pomůcky: čtvrtky, misky, barvy, rozpůlená cibule, pomeranč, citron, hruška, 

brambor,..předměty ze stavebnic – kostky, kolečka 

- Postup: 1) Nejdříve připravíme misky s barvami a čtvrtky.  

               2) Děti namáčejí připravené předměty v barvách a otiskují je na papír.  

               3) Po zaschnutí otisky vystřihnou. 

               4) Poté se je pokusí přiřadit k originálům.  

 

 



5. Rozpouštění a tuhnutí 

- Pomůcky: čokoláda na vaření, dvě misky různých velikostí, rychlovarná 

konvice, voda, lžíce, formičky, lednice 

- Postup: 1) Necháme děti rozlámat čokoládu na malé kousky. 

               2) Do velké misky nalijeme vroucí vodu.  

               3) Menší misku naplníme čokoládou a vložíme ji dovnitř nádoby 

s vodou.  

               4) Pozorujeme, jak se čokoláda rozpouští. 

               5) Tekutou čokoládu nalijeme do formiček. 

               6) Formičky dáme do ledničky a počkáme, až čokoláda ztvrdne. 

6. Padání k zemi 

- Pomůcky: papíry, kameny, peříčko 

- Postup: 1) Dětem dáme do jedné ruky papír a do druhé kámen. 

               2) Necháme je odhadnout, co je těžší a co dopadne na zem dříve. 

               3) Poté obě věci pustí k zemi najednou a zkontrolují, zda měly správný 

odhad. 

               4) Z jednoho listu papíru udělají kouli a pokus zopakují.  

               5) Totéž opakujeme v kombinaci s peříčkem.  

7. Mrznutí 

- Pomůcky: 2 plastové lahve, papírové samolepky, voda, mraznička 

- Postup: 1) Do obou lahví nalijeme stejné množství vody. ¨ 

               2) Lahve položíme naležato a označíme hladinu vody samolepkou.  

               3) Jednu láhev necháme v teplé místnosti a druhou dáme do 

mrazničky.  

               4) Další den láhev z mrazničky vyndáme a porovnáme výšku vody 

v obou lahvích – obě láhve při tom musí opět ležet.  

8. Tvoření páry 

- Pomůcky: svícen, svíčka, zápalky, čajová lžička, studená voda, zrcátko 

- Postup: 1) Umístíme svíčku do svícnu a zapálíme ji. 

               2) Nalijeme pár kapek studené vody na lžičku a přidržíme ji nad 

plamenem. 

               3) Pozorujeme, za jak dlouhou dobu se voda odpaří. 

               4) Poté celý pokus zopakujeme, jen nad lžičkou přidržíme zrcátko a 

pozorujeme na něm vznikající páru.  

               5) Při provádění toho pokusu je dobré připomenout dětem pravidla 

pro zacházení s ohněm. 

9. Rozpustnost  

- Pomůcky: sklenice s vodou, lžičky, cukr, sůl, šuměnka, rozpustný čaj 

- Postup: 1) Do několika sklenic nalijeme vodu.  

               2) Děti postupně vkládají předměty do sklenic a lžičkou je míchají. 

               3) Pozorujeme rozpouštění.  



10. Ochutnávání  

- Pomůcky: talíře, lžičky, šátek, různé pokrmy – čokoláda, pomeranč, slaný 

oříšek, jogurt, sýr, šunka, okurka,.. 

- Postup: 1) Nachystáme si potraviny různých chutí. 

               2) Dětem zavážeme oči šátkem.  

               3) Dáme dětem ochutnat první potravinu a děti řeknou, co to bylo. 

               4) Pokud to půjde, pokusí se děti rozlišit, jestli šlo o chuť kyselou, 

slanou, sladkou,.. 

 


