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Informacje dla rodziców: 

W trakcie dni wolnych od zajęć w szkole czy przedszkolu rodzice często stają przed pytaniem, jak 

zorganizować czas wolny swoim pociechom. By nie spędzać go na jałowym oglądaniu telewizji, 

warto postawić na zabawy edukacyjne dla dzieci w domu. Tak spędzony czas nie tylko przyniesie 

wiele radości, ale też wpłynie na intelektualny rozwój naszych pociech. Organizując takie zajęcia, 

warto wybrać domowe doświadczenia dla dzieci. Prostym, ale bardzo efektownym 

eksperymentem, który można przeprowadzić, jest proces krystalizacji soli. 

 

Zajęcia z dziećmi możemy rozpocząć od podania im jakiegoś nieposolonego dania. Prosimy, by 

oceniły one smak i zastanowiły się, czego brakuje. Dzieci z pewnością wyczują od razu brak soli. 

Pytamy, do czego w takim razie jest ona potrzebna w domu. Możemy spodziewać się odpowiedzi, 

że nadaje smak potrawom. Uzupełniamy te informacje, dodając, że w domu sól wykorzystywana 

jest także do konserwacji żywności – chroni ją przed zepsuciem. Opowiadamy, że jest również 

potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i często wykorzystuje się ją w leczeniu. 

Warto wspomnieć o tym, że nadmierna ilość soli w naszej diecie jest szkodliwa dla naszego 

organizmu i prowadzi do wielu groźnych chorób. 

Następnie przechodzimy do omówienia pochodzenia tego minerału nazywanego niegdyś białym 

złotem. Mówimy dzieciom, że powstawanie złóż soli jest związane z występowaniem zbiorników 

morskich. Przez tysiąclecia woda z takich obszarów wyparowywała, pozostawiając sól, która 

przykrywana były innymi osadami (iłem, mułem czy piaskiem). W związku z tymi procesami zaległa 

ona głęboko pod ziemią i należało znaleźć sposób na jej wydostanie. Tak zaczęły powstawać 

kopalnie soli zajmujące się jej wydobywaniem. By zobrazować proces powstawania złóż soli z wody 

morskiej, przeprowadzamy z dziećmi prosty eksperyment. Warto skorzystać także z linku, który 

udostępniam; https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY . Jest to krótki film, o tym skąd 

wzięła się sól w Polsce. 

Przeprowadzenie takiego doświadczenia dla dzieci w domu jest banalnie proste. Będziemy do tego 
potrzebować ciepłej wody, soli kuchennej, słoika oraz patyczka z przywiązaną do niego nitką. W 
słoiku z ciepłą wodą należy rozpuścić sól kuchenną. Dodajemy ją do momentu otrzymania 
nasyconego roztworu (kiedy już w wodzie nie da się jej więcej rozpuścić). Patyczek z przywiązaną 
nitką kładziemy na słoiczku, tak by nitka dotykała jego dna. Teraz trzeba tylko odstawić naszą 
„miksturę” i czekać. 

Już po paru dniach będzie można zaobserwować stopniowe ubywanie wody i osadzającą się na 

nitce i brzegach naczynia sól. Podczas trwania eksperymentu warto prowadzić z dziećmi „dziennik 



doświadczenia”, w którym notować będziemy poczynione obserwacje. Dokumentowanie przebiegu 

doświadczenia sprawi, że nasze pociechy poczują się jak prawdziwi naukowcy. Jeżeli dzieci potrafią 

pisać, możemy polecić im, by co parę dni zapisywały spostrzeżenia. Musimy pamiętać, by w naszym 

dzienniczku znalazła się data rozpoczęcia badania. Jeśli dzieci nie piszą, możemy na dyktafonie (np. 

w komórce) nagrywać takie notatki. Warto wzbogacić je rysunkami lub zdjęciami dokumentującymi 

przebieg eksperymentu. 

Kiedy po paru tygodniach uda nam się wyhodować kryształki soli warto pogratulować dziecku 

cierpliwości i omówić wspólnie eksperyment. Na końcu można uczniom pokazać kopalnie soli w 

Wieliczce, jaskinie solne, korzystając z dostępnych źródeł ( zdjęcia, pocztówki, strony internetowe, 

itp.). 

 
 
Zadanie dla uczniów: 
 

EKSPERYMENT „KRYSTALIZACJA SOLI” 
 
 1. Potrzebne pomoce: 

 sól 

 woda 

 słoik 

 patyczek 

 sznurek 

2. Wykonanie 

 Wlewamy ciepłą wodę do szklanki. 

 Do ciepłej wody należy dodać sól kuchenną i wymieszać. W pewnym momencie, 
mimo mieszania, sól już nie  będzie chciała się rozpuszczać i powstanie wtedy roztwór 
nasycony. Woda ma już wystarczająco dużo soli i więcej nie „pochłonie”. 

 Roztwór wlewamy do słoika. 

 Do patyczka przywiązujemy sznurek. 

 Patyczek kładziemy na słoiku tak, aby nitka dotykała dna słoiczka. 

 Odstawiłem słoik i obserwujemy zmiany. 



3. Proszę prowadzić „Dziennik krystalizacji soli” i w miarę możliwości uzupełnić tabelkę: 

Data obserwacji Zaobserwowane zmiany - opis Zdjęcie lub rysunek zmian 

Dzień 1 -   

Dzień 2-   

Dzień 3 -   

Dzień 4-   

Dzień 5-   

Dzień 6-   

Dzień 7 -   
 

Quiz wiedzy „Co wiem o soli?” - podsumowanie wiadomości. 

Podkreśl właściwą odpowiedź. 

1. Kogo poślubił polski książę Bolesław: 

-węgierską księżniczkę Kingę, 

- polską księżniczkę  Katarzynę, 

2. Kinga miała także przydomek : 
- Kunegunda, 
- Burgunda 
 
3. Pierwsza kopalnia soli w Polsce powstała za czasów; 
- królowej Kingi i króla Bolesława, 
- św. Kingi i króla Kazimierza, 
 
4. Która kopalnia powstała pierwsza: 
- Kopalnia w Bohnii 
- Kopalnia w Wieliczce. 
 
5. Kto jest patronem górników: 
- św. Bolesław, 
- św. Kinga. 
 
Dla chętnych: 
Napisz czy sól w nadmiernej ilości szkodzi zdrowiu. Jeśli tak to w jaki sposób? 
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