
Magnes i jego 

zastosowanie 



Co to jest magnes? 

 

Magnes to kawałek metalu 

przyciągający inne metale. 

 

Większość magnesów 

zbudowana jest ze stopów 

różnych metali takich jak 

żelazo, nikiel, stal. 



Nasza planeta Ziemia to potężny 

magnes, zawierający w swym 

wnętrzu ogromne ilości żelaza. 



 Co to jest pole magnetyczne? 

 

Pole magnetyczne to obszar wokół 

magnesu, w którym można wykryć 

siłę przyciągania. 



Każdy magnes, niezależnie od kształtu, 

ma dwa bieguny, nazywane umownie 

północnym (N) i południowym (S). 

 

Dwa różne bieguny się przyciągają  

a dwa takie same bieguny się odpychają 



Co to jest elektromagnes? 

 

Elektromagnes to połączenie 

magnesu z elektrycznością. 

 

Elektromagnes można włączyć      

i wyłączyć np. jak żarówkę. 



Gdzie mają zastosowanie  

magnes i elektromagnes? 

 W kompasie (namagnesowana igła 

wskazuje zawsze biegun północny Ziemi 



• W przedmiotach codziennego użytku: 

 

 telefonach 



 słuchawkach 



 głośnikach 



 budzikach  



• w urządzeniach kuchennych: 

 mikserach  blenderach  



 kuchenkach mikrofalowych 



 odkurzaczach 



 pralkach 



• a także: 

 samochodach 



 kosiarkach  itp. 



Zabawy z magnesami 

Przygotowujemy cztery talerzyki, 

do których wkładamy kolejno 

monety, pinezki, spinacze i śrubki. 

Przykładamy magnes do każdego     

z pudełek. Liczymy ile przedmiotów 

przyciągnął magnes. Powtarzamy tą 

czynność także z magnesem 

sztabkowym i podkowiastym. 



Zabawa „Magnetyczne rybki” 
Wycinamy z folii 

aluminiowej rybki. 

Wsuwamy spinacz       

w korpus każdej rybki. 

Wrzucamy je do miski   

z wodą. Ze sznurka, 

magnesu i patyka 

robimy wędkę. 

Dzieci dzielimy na dwie  

drużyny. Każdy z graczy 

otrzymuje wędkę.  

Reprezentanci drużyn 

mają zadanie złowić 

jak najwięcej rybek    

w jak najkrótszym 

czasie. 



Zabawa ruchowa „ Przyciągamy się” 

Dzieci dzielimy na dwie drużyny. 

Jedna otrzymuje szarfy w kolorze 

niebieskim, a druga w kolorze 

czerwonym. Dzieci zamieniają się 

w magnesy z różnymi biegunami 

biegając po sali. Na sygnał 

nauczyciela dzieci z różnymi 

kolorami szarf „ przyciągają się”, 

łączą się w pary i stoją bez ruchu. 

Zabawę można powtórzyć. 



Wkładamy spinacz do szklanki z wodą, 

przykładamy magnes do ścianki 

szklanki i wyciągamy spinacz bez 

dotykania, dzięki przyciąganiu 

magnesu. Magnes przyciąga metalowe 

przedmioty, które razem z nim się 

poruszają wychodząc nawet ponad 

powierzchnię wody. Siła przyciągania 

magnesu działa także przez szkło        

i wodę. 

Zabawa badawcza „Jak wyjąć 

spinacz ze szklanki z wodą?” 



Przygotowujemy motyla. Drukujemy go 

na kolorowej lub białej kartce, 

dorysowujemy szczegóły, kolorujemy     

i wycinamy. Taśmą klejącą 

przymocowujemy na nim spinacz. Nitkę 

długości 40cm przywiązujemy jednym 

końcem do spinacza, a drugi 

przymocowujemy taśmą klejącą na 

stole. Zbliżamy od góry magnes do 

leżącego na stole motyla, który unosi 

się i podąża za magnesem. Wniosek: siła 

magnetyczna magnesu jest silniejsza od 

siły grawitacji przyciskającej latającego 

motyla do stołu. 

„Latający motyl”–zabawa badawcza. 



Teatrzyk sylwet  

„Przygody małego Magnesika” 

Daleko, za górami , za lasami żył sobie magnes w kształcie podkowy o imieniu 

Magnesik. Magnesik często był smutny, gdyż dokuczała mu samotność. W każdy 

poniedziałek siedział sobie na ławeczce w parku i rozmawiał z pobliskimi ptaszkami, 

które codziennie rano przylatywały w to miejsce na śniadanie. Jednak i one po posiłku 

odlatywały daleko od tego miejsca.  Pewnego dnia, przechodził koło Magnesika  mały 

ślimaczek i widząc, iż magnes jest bardzo smutny ślimaczek zawołał: 

– Dlaczego jesteś smutny Magnesiku? 

– Jestem smutny ponieważ nie mam żadnego przyjaciela i czuję się bardzo samotny. 

– Nie bądź smutny, na pewno nie długo znajdziesz swojego przyjaciela i złączycie się 

w przyjaźni na zawsze, ponieważ przyjaźń jest bardzo ważna! Weź się w garść 

Magnesiku i uśmiechnij się. Uśmiech jest lekarstwem na wszystko. 

 



Następnego dnia Magnesik wstał w bardzo 

dobrym humorze. Postanowił zmienić swoje 

smutne nastawienie do życia. Powiedział: 

– Od dzisiaj będę się częściej uśmiechał! 

Wtedy na pewno znajdę przyjaciela. 

Od tego momentu Magnesik siedząc w parku 

uśmiechał się życzliwie do wszystkich, którzy 

przechodzili obok ławeczki na której 

odpoczywał. Pewnego popołudnia, gdy tak 

rozmyślał na ławeczce nagle zobaczył cos 

zjawiskowego, poczuł, że nie może oprzeć 

się tej sile. Jakaś nie znana siła kierowała go 

w stronę …..nowego przyjaciela, a dokładnie 

magnesu o imieniu Magnusia. Magnusia już z 

daleka uśmiechała się do niego. Powiedziała 

miłym, spokojnym głosem 

– Nie mogłam oprzeć się twojemu miłemu 

uśmiechowi. Myślę, że dobrana z nas para. 

Od tej pory Magnesik i Magnusia żyli razem, 

nierozłącznie, a magnes stał się szczęśliwym 

przyjacielem. 

  



BIBLIOGRAFIA 

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl 

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/
https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/
https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/

