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Farby z pianki do golenia 

Doskonała zabawa sensoryczna, a jej przygotowanie jest zaskakująco proste. Wygląda 

trochę jak bita śmietana, a użycie pędzelka nie jest konieczne, bo malować można palcami. Za 

pomocą takiej farby stworzycie z dzieciakami niepowtarzalne prace plastyczne w 3 D. Jesteście 

ciekawi jak ją zrobić? To bardzo proste! 

Do przygotowania takich farb będziecie potrzebować tylko trzech składników: pianki do golenia, 

kleju i farby lub barwnika spożywczego. 

Do miseczki wyciskamy piankę do golenia, następnie dodajemy klej i odrobinę barwnika 

spożywczego. Dokładnie mieszamy i nasze farby gotowe. Malować możecie pędzelkami, 

woreczkami na krem do tortów, strzykawką (choć tu trochę się można 

nagimnastykować, wkładając piankę) i rękami. Możecie malować na kartkach, ale też bawić 

się w wannie. Piankę można przygotować w większej ilości np. w misce i zatopić różne 

figurki, a zadaniem dziecka będzie ich odszukanie. Możliwości jest naprawdę sporo. 

Wystarczy, że uruchomicie swoją wyobraźnię! Powodzenia! ;) 

Filmik znajdziecie po linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1Kieiu7Un4&feature=emb_title 
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Owocowe szaszłyki z fondue czekoladowym  

Owocowe szaszłyki z fondue czekoladowym to pomysł na zdrową i smakowitą przekąskę dla 

dzieci, którą możecie przygotować całą rodzinką. 

Składniki: 

1 serek Almette jogurtowy ananas 

jabłka 

gruszka 

pomarańcza 

200 g gorzkiej czekolady 

200 ml śmietanki 30% 

wiórki kokosowe 

Przygotowanie krok po kroku 

  Owoce pokrój w różne kształty. Ponabijaj pokrojone owoce na drewniane patyczki. W kąpieli 

wodnej gotuj na wolnym ogniu śmietankę z kawałkami czekolady, aż uzyskasz jednolitą masę. 

Zanurz owoce w sosie czekoladowym a następnie obtocz je w wiórkach kokosowych. Podawaj z 

serkiem Almette jogurtowym. 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadki dla mistrzów  

Dlaczego Francuzi lubią jeść ślimaki? 

Dlaczego nie powinno się opowiadać dowcipów jajkom? 

Dlaczego chłopiec jadł tak szybko jak tylko mógł? 

Co ma zęby lecz nigdy nic nie je? 

Dlaczego kucharze są okrutni? 

Jakich talerzy używa się w kosmosie? 

Czego nie możesz zjeść na obiad? 

Którą ręką wymieszasz herbatę? 

Co to jest: małe, zielone, lekko owłosione, w okularach przeciwsłonecznych? 

Co jest czerwone i jeździ w górę i w dół? 

Co można powiedzieć o restauracjach na księżycu? 

Odpowiedzi: 

Bo nie lubią fast foodów, Bo mogą pęknąć ze śmiechu, Bo nie chciał stracić apetytu, 

Grzebień, Bo rozbijają jajka i biją śmietanę, Latających, Śniadania i kolacji, Herbatę miesza 

się łyżeczką, Kiwi na wakacjach, Pomidor w windzie, Niezłe jedzenie, ale brak atmosfery. 

 

 

 

 



Paw z liści preparowanych 

 

czyli pięknych liści ze szkieletem w tęczowych 

 barwach, to praca plastyczna do wykorzystania  

na zajęcia w domu, szkole i przedszkolu  

Materiały: 

 liście preparowane (ewentualnie piórka) 

 czarno-białe oczka 

 klej winiliczny 

 kolorowa kartka z bloku technicznego 

 czarny arkusz papieru welurowego 

Sposób wykonania: 

Zaczynamy od narysowania tułowia ptaka na odwrotnej stronie czarnego papieru welurowego. 

Czubek możemy dokleić osobno lub wyciąć od razu. Papier welurowy bardzo dobrze poddaje się 

nożyczkom, a przy tym jest bardzo efektowny. 

Układamy pierwszą warstwę liści preparowanych i przyklejamy klejem winilicznym. 

Nie przejmujemy się białym śladem, ponieważ po wyschnięciu klej staje się przezroczysty. 

Następnie przyklejamy kolejne warstwy i wklejamy tułów naszego pawia. Doklejamy oko ptaka, 

a na liściach “pawie oczka” i czekamy aż wyschnie klej. Dumny paw chwali się pięknym ogonem 

z liści preparowanych, które naprawdę wyglądają efektownie. 

Relaksacja 

Jeśli macie już dosyć nauki i zadań, proponuję relaks. Zajrzyjcie do książeczki w linku: 

https://www.storyjumper.com/book/read/80883185/5e986a5f1f402#page/6 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/80883185/5e986a5f1f402#page/6

