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Kot z rolki toaletowej 

 

Pusta rolka po papierze toaletowym ma wiele swoich „drugich żyć”. Jest świetnym 
materiałem do twórczej zabawy. Można z niej stworzyć sympatycznego kota. 

Potrzebne będą jeszcze farby, biały karton i klej. 
Rolkę malujemy farbami według własnego pomysłu. Podczas gdy rolka wysycha, malujemy w 
podobny sposób biały karton papieru. 

Na jednym końcu rolki, w dwóch miejscach wycinamy głęboki łuk, tworząc nogi kota. Z kartonu 
wycinamy głowę i ogon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następnie przyklejamy do rolki głowę, ogon a następnie oczy, nos i papierowe wąsy. Wąsy 
można także wykonać z włóczki.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Źródło www.babyboom.pl) 

http://www.babyboom.pl/


Zabawka zręcznościowa  
 „Złap kurczaka”- krok po kroku 

 

 Zaczynamy od przecięcia butelki na pół i wycięcia kształtu skorupki jaja pękniętego na pół. Butelkę 
można ozdobić kolorowymi markerami. 

 Gwoździkiem przedziurawiamy plastikową zakrętkę oraz pojemniczek po kinder niespodziance. 

 Przewlekamy przez powstałe dziurki sznureczek i zawiązujemy supełki z jednej strony przy 
nakrętce, a z drugiej przy pojemniczku po kinder niespodziance. 

 Na pojemniczku malujemy czarnym markerem oczy, czerwonym dziób oraz wycinamy z czerwonej 
taśmy grzebień i przyklejamy na czubku jaja. 

 Przykręcamy nakrętkę do wyciętej części butelki. 

 

Jak się bawić? 

Zabawa polega na złapaniu „kurczaka” do środka „skorupki”. Musicie umiejętnie je rozbujać, a 

następnie sprawić, aby kurczak wylądował w jaju. Zabawa ćwiczy zręczność oraz koordynację 

wzrokowo-ruchową.   
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Przepis na rosnące farby 
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Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. 
Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej 
porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do 
rosnących farb. 

 
  

  Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. Inna 
opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez kolorów i po wypieczeniu 
pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny efekt rysunku 3D. 

Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, 
twardnieją i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 
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Szczudła z puszek 

 

Jeśli macie ochotę zrobić „coś z niczego”, a potem trochę się poruszać- proponuję Wam 

wykonanie szczudeł. Będą Wam potrzebne dwie puszki tej samej wielkości, 2 kawałki sznurka 

równej długości, ewentualnie farby lub markery do ozdobienia. 

Poproście rodzica, aby zrobił po dwa otwory w każdej puszce, przez które trzeba przewlec 

sznurek i zawiązać supełki. Sznurek będzie tworzył uchwyt, dzięki któremu szczudła będą się 

przemieszczały razem z Wami. Pamiętajcie o dopasowaniu długości uchwytów do Waszego 

wzrostu. 

 

Teraz już możecie spróbować chodzić np. po wyznaczonej trasie, pokonując niewielkie 

przeszkody, albo robiąc zawody z drugą osobą. Dobrej zabawy! 

 


