
ZABAWY Z PUSZKĄ GAZOWANEGO NAPOJU 

 

Nie zachęcam do picia napoju gazowanego, bo to byłoby niewłaściwe. Napoje 

gazowane nie są przeze mnie polecane. Mają dużo cukru i są niezdrowe, ale czasem, 

raz na jakiś czas można ich spróbować. 

 

Dziś proponuję zabawy z taką właśnie puszką. 

Do przeprowadzenia doświadczeń potrzebne będą: 

- puszki z napojem gazowanym 

- szklanki 

- plastikowa butelka z dziubkiem 

- balon 

- świeczka – podgrzewacz 

- zapałki – tylko w rękach dorosłego 

 

 

Doświadczenie I:  

Doświadczenie wykonaj w bezpiecznym miejscu, np. w ogrodzie! 

Weź do ręki puszkę z napojem i mocno nim potrząśnij. Teraz otwórz ją. 

Co się stało? 

Napój z puszki wylał się. Mam nadzieję, że nie oblałeś się. 

 

Doświadczenie II: 

Nalej napój do szklanki i zamieszaj.  

Co się stało? 

W szklance widać bąbelki gazu – to dwutlenek węgla. 

 

Doświadczenie III: 

Nalej napój gazowany do plastikowej butelki z dziubkiem i potrząśnij ją.  

Co się stało? 

W butelce pojawią się  bąbelki, które przyczepią się także do brzegów butelki.  Na 

dziubek nałóż balon i jeszcze raz potrząśnij i otwórz dziubek. 



Co się stało? 

Balon napełnił się gazem. 

 

Doświadczenie IV: 

Przygotuj świeczkę-podgrzewacz, poproś dorosłego o zapalenie jej i asystę przy tym 

doświadczeniu. Zdejmij balon z butelki iż dziubkiem i gaz z balonu przelej na świeczkę.  

Co się stało? 

Świeczka zgasła. 

Dlaczego?  

W balonie zebrał się dwutlenek powietrza, gaz, który nie podtrzymuje palenia- gasi 

świeczkę. 

 

Doświadczenie V: 

Do plastikowej butelki nalej gazowanego napoju i postukaj w butelkę – pstryknij w nią 

kilkakrotnie palcami.  

Co się stało? 

Bąbelki odrywają się od brzegów butelki. 

 

Doświadczenie VI: 

Zastanawiasz się zapewne, jak więc otworzyć puszkę z napojem gazowanym tak, by 

nic się nie wylało. Jest na to sposób. Już chyba wiesz. TAK.  

Trzeba postukać w puszkę palcami po bokach – pstrykać kilkakrotnie palcami w boki 

puszki. I otwórz ją.  

Co się stało? 

Z puszki wydobywa się gaz, ale płyn się NIE WYLEWA. 

 

Wyjaśnienie: 

Gaz wydobywa się z puszki, ale nie zabiera ze sobą płynu. 

 

Brawo!!! Mam nadzieję, że zawsze będziesz o tym pamiętać i nie będzie kłopotu 

z rozlanym napojem. 

  

 



 

 

 


