
 

 

 

Czwartek 23.04.20 

 

Kilka genialnych propozycji od Pani Iwony: 

Atrament sympatyczny 

Czasami chcesz komuś przekazać informację, ale nie chcesz, aby dostała się w 

niepowołane ręce. Możesz użyć szyfru 

https://www.szyfry.matw.pl/ 

 

Możesz też zapisać tekst atramentem sympatycznym. 

1. Jako atrament sympatyczny można wykorzystać: sok z cytryny, 

jabłkowy lub pomarańczowy, sok z cebuli, mleko, rozcieńczoną colę, wodę z 

miodem. 

2. Bierzesz białą kartkę. 

3. Za pomocą wykałaczki zapisujesz tekst na kartce. 

4. Musisz często moczyć wykałaczkę, bo nabranego na jej czubeczek 

soku wystarcza na zapisanie niewielkiej ilości liter. 

5. Czekasz aż sok na zapisanej kartce wyschnie. Nie będzie wtedy  

w ogóle widać, że jest coś na kartce zapisane. 

Teraz potrzebujesz obecności osoby dorosłej! 

6. Zapalasz świeczkę i przykładasz kartkę blisko płomienia. Można 

również ujawnić tekst wiadomości, prasując kartkę rozgrzanym żelazkiem, 

położyć na ciepłym kaloryferze lub ostrym słońcu. 

7. Jeśli masz dużo cierpliwości, to w ten sposób możesz pisać pamiętnik! 

https://ekodziecko.com/atrament-sympatyczny-niewidzialny-tusz 
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A to tajna wiadomość ode mnie dla 

Was.... 

 

 

Gramy na pianinie! 

Każdy z nas marzy, żeby grać. Wyobraźcie sobie, że zostajecie mistrzami 

pianina! Naprawdę! Mamy czas, żeby ćwiczyć. I prawdziwy instrument – 

wystarczy klawiatura komputera.    Więc czas na muzykę! 

https://www.musicca.com/pl/pianino  

 

Jeśli macie nuty ulubionej piosenki, melodii – czas zacząć ćwiczyć. Jeśli nie – 

poszukajcie.  

 

Tu kilka podpowiedzi: 

http://nauczeciegrac.pl/nuty/  

Pamiętajcie, że Szopen też zaczął od gamy. I każdy piosenkarz, i każdy muzyk 

z każdej kapeli.  

https://www.musicca.com/pl/pianino
http://nauczeciegrac.pl/nuty/


https://www.elpiano.pl/blog/nauka-gry-na-pianinie-dla-pocztkujcych-od-czego-

zacz.html  

 

Miłego muzykowania. Pamiętajcie, że Świat należy do Odważnych!  

 

Propozycja od Pani Beaty 

 

Pszczółka na plastrze miodu 

 

Cały opis jak wykonać znajduje się na stronie 

 

https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-17-wiosenna-pszczolka-

wycinanka/ 

 

 

Zapewne Ci z was, którzy w domu posiadają wannę, uwielbiają różnego 

rodzaju  kule i sole do kąpieli, które nadają pięknego zapachu i piany naszej 

kąpieli! Dziś mam dla was istrukcję wykonania kul do kąpieli! Jest to bardzo 

proste, a i bardzo możliwe, że składniki znajdują się w waszej kuchni! 
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Jak zrobić musujące kule do kąpieli? 
 

Przygotuj: 

 2 szklanki sody oczyszczonej 

 1 szklankę kwasku cytrynowego 

 5 łyżek oliwki dla dzieci 

 barwnik (opcjonalnie) 

 olejek zapachowy 

 suszoną lawendę (opcjonalnie) 

 wodę w spryskiwaczu 

 foremki do kul lub foremki do lodu 

 

1. Wszystkie suche składniki wsypujemy do miski.  

2. Dodajemy po łyżce oliwki i dokładnie mieszamy!   

3. Następnie z wyczuciem pryskamy wodą na nasze składniki, tak by 

konsystencja przypominała mokry piasek.  

4. Teraz moment aby wsypać dodatki – barwnik i suszki (jeżeli nie mamy, 

pomijamy ten krok). 

5. Czas na zabawę! Przekładamy naszą masę do foremek i czekamy około 2 

godziny aż wyschną. Kule są gotowe do użycia! 

6.  Teraz zostaje tylko ciepła i przyjemna kąpiel � 



 

Cała instrukcja obrazkowa: znajduje się tutaj http://www.twojediy.pl/kule-do-

kapieli/ 

 

 

Chciałabym Wam jeszcze pokazać ciekawą propozycję na hmmm... 

bączka? Spinnera?  

Sami zobaczcie jakie to fajne i poste! 

 

 

Do wykonania potrzebne są: nożyczki, klej w sztyfcie, klej na gorąco (aby go 

użyć musisz mieć pomoc osoby dorosłej!)  lub typu magic, 8 pasków  papieru,  

4 kółka z papieru i patyczek do szaszłyków. 
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INSTRUKCJA WYKONANIA  

 



 

Myślę, że instrukcja obrazkowa wykonana przez autora jest bardzo jasna!  

Do przygotowanego kółka przyklejamy wszystkie 8 pasków, następnie 

podklejamy drugim kółkiem od dołu. Kolejny krok to wykonanie kuli poprzez 

doklejenie pasków do kolejnego kółeczka. Następnie od drugiej strony 

przyklejamy ostatnie kółeczko ) 

Kolejny krok to delikatne przebicie papieru przy pomocy patyczka (lub 

pinezki), przełożenie patyczka i przyklejenie go od góry - dolna część zostaje 

ruchoma.  



 

Teraz czas na zabawę! Kręcimy patyczkiem w rękach i obserwujemy co się 

dzieje ) 

 

 

Cała instrukcja (w języku angielskim) i źródło pomysu w linku: 

https://teachbesideme.com/twirligig-rainbow-paper-spinner-toy/ 

Pozdrawiam! Pani Ola :) 

 

https://teachbesideme.com/twirligig-rainbow-paper-spinner-toy/

