Eksperyment w fiołkowych rękawiczkach
– Zosiu, mam pomysł, pomysł na eksperyment.
– Eksperyment?! – uhm… zapowiadało się ciekawie.
Mama Zosi pracuje w przedszkolu i mimo, że Zosia już nie chodzi do
przedszkola, bardzo lubi te mamine eksperymenty.
– O! Fiołkowe rękawiczki! Oczy Zosi zaświeciły się jak maleńkie, choinkowe
światełka. Fiołkowy to prawie fioletowy, a fioletowy to ulubiony kolor Zosi.
Gdybyście chcieli ją poznać to wystarczy się uważnie rozglądać. Zosia zwykle
nosi fioletową kurtkę i jasnofioletowy, futerkowy szalik – to zimowa Zosia.
Latem będzie miała na sobie sukienkę w fioletowe motyle, kropki lub inne
wzorki, a w jasnych, falowanych włosach będą lśniły spinki. Zgadnijcie w jakim
kolorze.
– To będzie trochę brudny eksperyment, więc najpierw rozłożymy na stole
folię – zarządziła mama. Chwilę później miejsce pracy było już dobrze
zabezpieczone.
– Zosiu, teraz włóż rękawiczki – mama wydała polecenie, a kiedy dłonie
dziewczynki były już otulone fiołkowym kolorem, polała jedna z nich czarną
farbką.
– A teraz zrób tak, jakbyś myła ręce.
To nie jest trudne – pomyślała Zosia. Każdy kilka razy dziennie myje ręce.
Trochę tylko szkoda, że ten eksperyment brudzi takie ładne rękawiczki.
– Na szczęście nie wybrudziłam farbą całych – westchnęła miłośniczka
fioletu.
– I na tym polega kłopot. Popatrz nadal duża część rękawiczek jest fiołkowa,
a ważne jest, by wybrudzić je tak, żeby w ogóle nie było widać tego koloru.
Próbujemy?!
– Mmmhm – to nie jest takie proste. Palce są cały czas fioletowe – zdziwiła
się Zosia i zaczęła je starannie brudzić czarną farbką.
– Już wiem po co ten eksperyment! – wykrzyknęła z zadowoleniem
dziewczynka. Chcesz mi pokazać jak trzeba myć ręce, by przegonić wszystkie
bakterie i wirusy. To było sprytne! Ja też jestem sprytna i mam pomysł na obraz
namalowany odciskami dłoni. Teraz ty mamo wybrudź, to znaczy umyj ręce w
żółtej farbie albo lepiej fioletowej. Tylko dokładnie! Pamiętaj o kciukach! Taki
dwukolorowy obraz będzie ciekawszy!
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