
Zadania dla klasy p. M. Czułno- oddział J 
Informacje dla rodziców: 
Eksperyment z solą się udał to czas sprawdzić, jak zachowa się cukier! Daj dziecku 
możliwość spróbowania słodkich i gorzkich rzeczy. Omówcie rolę cukru w organizmie 
człowieka. Odsyłam tym samym do ulotek, które Państwo otrzymaliście z projektu „Talerz 
zdrowia” lub wyszukać informacji w innych dostępnych źródłach. 
Proszę włączyć lub obejrzeć z dzieckiem krótki film o powstaniu cukru z buraków 
cukrowych. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JpDJ1tffQuo . 

Eksperyment „Krystalizacja cukru” 
Uczeń powinien przeczytać eksperyment, przygotować materiały i samodzielnie (pod 
nadzorem opiekuna) przeprowadzić doświadczenie oraz je dokumentować w Dzienniku. 
Na końcu uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania z testu wiedzy o cukrze. 
Do wykonania eksperymentu potrzebne będą: 

 szklanki lub słoiki 
  garnek 
  łyżeczka 
 cukier 
 woda 
 drewniane patyczki – wykałaczki 
 klamerki 

 barwniki lub różne kolory farb 

Sposób wykonania: 

1. Wlej do garnka przegotowaną, letnią wodę. 

2. Wsypuj powoli do garnka po łyżeczce cukru , jednocześnie mieszając. 

W pewnej chwili roztwór będzie nasycony. Pomimo mieszania cukier nie będzie się 
rozpuszczał. 

3. Rozlewamy wodę do 6 szklanek. 

4. Do każdej szklanki wlewamy inny kolor barwnika spożywczego lub farby. 

5. Mieszamy barwnik w szklankach. 

6. Moczymy wykałaczki w szklankach i moczymy w cukrze. 

7. Mocujemy patyczki na szklankach za pomocą klamerki (patrz zdjęcie). 

8. Obserwujemy zmiany w szklance przez 7 dni. 

9. Wypełniamy „Dziennik obserwacji krystalizacji cukru.” 

 
UWAGA!  Ja włożyłam wykałaczki do ciepłej wody z cukrem i niestety w kilku szklankach 
cukier z patyczków się rozpuścił, a kryształki nie osadziły się na nich tylko na ściankach 
szklanek. Nie popełniajcie tego błędu! 



Dziennik obserwacji krystalizacji cukru: 

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 cukrze?”: 

 

1. Ponumeruj proces powstawania cukru według kolejności działań. Wpisz cyfry od 1 do 7. 

 

…….  Wysyłanie produktu do sklepu. 

…….. Zbiór buraków z pola. 

…… Mycie buraków. 

…… Zagęszczenie cukru. 

……. Krojenie buraków. 

…… Wsypywanie gotowego cukru do papierowych opakowań. 

…….. Dodanie mleka wapiennego i oczyszczenie płynnej postaci cukru. 

 

2. Podkreśl właściwą odpowiedź. 

Czy z buraków tworzy się nawóz? 

- tak, 

- nie. 

 

Jak nazywa się maszyna, która kroi buraki? 

- defekator, 



- krajalnica, 

- dyfuzor 

 

W jakiej temperaturze buraki zmieniają się w płyn, podobny do miodu? 

- 15-20 stopni Celcjusza, 

- 75- 85 stopni Celcjusza, 

- 120-125 stopni Celcjusza. 

 

Czy można mieć zbyt mało lub zbyt dużo cukru w organizmie? 

- tak, 

- nie. 

 

Dla chętnych: 

Wymień choroby, związane z nadmiarem (za dużo) i niedoborem ( za mało) cukru we krwii. 

Napisz co można zrobić , żeby nie zachorować? 

Sprawdź, jak pomóc cukrzykowi, któremu spadł cukier we krwii i zemdlał. 


