
Plán záujmového krúžku na školský rok 2019/2020 
 

Názov krúžku: Zábavné bádanie a experimenty 
 

Cieľ krúžku: 
Zabaviť deti hrou a súčasne ich priviesť na objaviteľskú dráhu prostredníctvom experimentovania. 
Deti nasmerujeme na : 

• pozorné pozorovanie okolitého sveta okolo nich, 
• rozvíjanie ich pojmového aparátu, 
• rozvíjanie logického myslenia, 
• vytvorenie predpokladu, čo sa stane, ak..., 
• povzbudenie a motiváciu pre prírodovedné vzdelávanie, 
• hranie sa aj trochu inak ako doteraz 

. 
Október: 
1. Názov experimentu: Veterná vrtuľka 
2. Názov experimentu: Papier sa vo vode nenamočí 
3. Názov experimentu: Čo sa ukrýva v ryži? (pokus s magnetom) 
4. Názov experimentu: Ako nafúkať balón, aby sme doňho ničím nefúkali?  
 
November: 
1. Názov experimentu: Voda na prechádzke 
2. Názov experimentu: Lávová lampa 
3. Názov experimentu: Tajomný obrázok (kresba s kypriacim práškom) 
4. Názov experimentu: Výroba masla 
 
December: 
1. Názov experimentu: Šumiace a bublajúce ľadové kocky. 
2. Názov experimentu: Roztápanie ľadu zafarbenou soľou 
3. Názov experimentu: Tajné obrázky s bielou voskovkou 
4. Názov experimentu: Čierno – biele tančeky (pokus so statickou elektrinou) 
 
Január: 
1. Názov experimentu : Výroba snehových vločiek/ experiment trvá viac ako 24 hodín/ 
2. Názov experimentu : Maľovanie s farebným snehom 
3. Názov experimentu: Čistenie mincí (pokus s octom a soľou) 
4. Názov experimentu: Čarovné igelitové vrecko 
 
Február: 
1.Názov experimentu: Sopka 
2.Názov experimentu: Rozprávací špagátik 
3. Názov experimentu: Vystrájajúce opice (pokusy s rovnováhou) 
4. Názov experimentu: Katapult (pokus so silou) 
 
Marec: 
1. Názov experimentu: Plávajúce kresby 
2. Názov experimentu: Čarujeme s mliekom a farbami 
3. Názov experimentu: Prepichovanie balónu bez prasknutia 
4. Názov experimental: Zábava s kockovým cukrom 
 
 



Apríl: 
1. Názov experimentu: Dúhový dážď 
2. Názov experimentu: Dúha zo skittles cukríkov 
3. Názov experimentu: Pokus s rozpúšťaním 
4. Názov experimentu: Meranie predmetov 

Máj: 
1. Názov experimentu: Auto na balónový pohon 
2. Názov experimentu: Les v ryži 
3. Názov experimentu: Osviežovač v rozprašovači 
4. Názov experimentu: Kľukatý chodníček lesom 
 
Jún: 
1. Názov experimentu: Skákajúce loptičky 
2. Názov experimentu: Atrament na tajné dopisy.  
3. Názov experimentu: Čarovné kvety 

 

September 2019                                      Vypracovala : Bc Erika Krnová, Bc. Stanislava Mažgútová  


