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Bańki mydlane na papierze 

Nie znam dziecka, które nie kocha baniek mydlanych. I to jest właśnie propozycja dla 

wszystkich miłośników tej mydlanej zabawy! Zdecydowanie polecam tę zabawę starszakom, 

którzy potrafią już pięknie dmuchać.  

Ta zabawa z pewnością rozweseli każdy dzień. A jej efekty zaskoczą nie tylko najmłodszych. 

Takie bańkowe laurki można wręczyć dziadkom, czy powiesić na ścianie. 

Do przygotowania tej zabawy będziecie potrzebować: 

– płyn do mycia naczyń 

– wodę 

– farby lub barwniki spożywcze 

– słomki 

– kartki papieru (najlepiej brystol) 

 

Całą instrukcję znajdziecie w tym wpisie: 

http://lilylife.pl/banki-mydlane-na-papierze-diy-sprawdz-to-video/ 

A filmik obejrzycie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=fux6-HF4OL0&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 

http://lilylife.pl/banki-mydlane-na-papierze-diy-sprawdz-to-video/
https://www.youtube.com/watch?v=fux6-HF4OL0&feature=emb_title


Alfabetyczny tasiemiec  

Do zabawy będą potrzebne: 

 przyda się długopis i kartka 

Jak się bawić? 

Na początku zabawy odlicza się literę alfabetu, jak w zabawie Państwa - miasta. Następnie 

zadaniem grających jest zbudować zdanie w taki sposób, by każdy z wyrazów zawierał w sobie 

wytypowaną literę. Liczba słów w zdaniu nie musi być określona. Przykład dla litery C: Celina 

przeczytała wczoraj gościom humorystyczny fragmencik powieści detektywistycznej.  

 

Aby motywować dziecko do zabawy, można przyznawać mu punkty za każde dobrze użyte 

słowo.Dla ułatwienia, warto ustalić zasadę, że zdanie może zawierać krótkie słowa (do 3 liter) nie 

zawierające zadanej litery (dzięki temu będzie można używać dowolnych zaimków i przyimków: 

do, za na, się, ten itd.) . Należy kłaść nacisk na to, by zdania były poprawne składniowo i 

gramatycznie. 

 

Inna wersja: odliczamy z alfabetu kilka liter (np. 7-8 przypadkowo wybranych liter), a następnie 

układamy zdanie, w którym pierwsza litera pojawi się w pierwszym wyrazie, druga w drugim, 

trzecia w trzecim itd. Ze starszym dzieckiem możemy usttalić zasadę, że poszczególne wyrazy 

muszą rozpoczynać się od wytypowanych liter alfabetu. 

Wesołej zabawy! 

 

 

 

 

 



TĘCZA – EKSPERYMENT Z MLEKIEM  

I BARWNIKAMI 

 

Dziś mamy dla Was bardzo szybki post z pomysłem na zabawę, która przypadnie do 

gustu fanom kolorów i magii. Pokażemy dokładną instrukcję i film, jak krok po kroku 

przeprowadzić łatwe doświadczenie z mlekiem, barwnikami spożywczymi i płynem do mycia 

naczyń. To, co dzieje się na talerzu to wielkie WOW, jak skomentowała Lily. 

Jak zwykle bawiłam się równie dobrze, jak moje dziecko. Muszę przyznać, że zabawy i 

doświadczenia, które dla Was robimy, wciągają mnie na dobre. I ciągle chce więcej i więcej… 

fajnie jest zarazić się pasją od własnego dziecka! Cudownie jest robić rzeczy, które sprawiają 

radość całej rodzinie. 

Doświadczenie, które przeprowadziliśmy, jest bardzo proste. A co najważniejsze, można je 

zrobić w każdej kuchni. ;) Dlatego, czytajcie instrukcje i działajcie ze swoimi maluchami — 

będą zachwycone! 

 

 

Potrzebujemy: 

 

- barwniki spożywcze 

- płyn do mycia naczyń 

- mleko 

- patyczki higieniczne 

- pipeta. 

 

 

 

 

 



Zobaczcie instrukcję krok po kroku: 

Na talerz wlewamy mleko. Tak żeby zakryło dno talerza. Następnie na mleku robimy 

kolorowe ryskunki barwnikami spożywczymi. Najlepiej zorbić to za pomocą pipety.  

 

Gdy nasz rysunek jest gotowy, moczymy patyczek higieniczny w jakimkolwiek detergencie. 

U nas był to płyn do mycia naczyń. Patyczek wkładamy do talerza z rysunkiem. 

 

Możemy też płyn do mycia naczyń skraplać bezpośrednio na talerz z barwnikami.  



 

Dlaczego tak się dzieje? 

Barwniki spożywcze mają mniejszą gęstość niż mleko, więc pozostają zawieszone pomiędzy 

molekułami tłuszczu. Płyn do mycia naczyń rozbija molekuły i pozwala barwnikom 

rozprzestrzenić się w mleku. Czysta magia! 

Cały ekperyment możecie zobaczyć na: 

  https://www.youtube.com/watch?v=apzRGOCbd6w 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apzRGOCbd6w


Słowo po słowie  

 Do zabawy będą potrzebne: kartka I długopis 

    Gracze układają i zapisują historyjkę, dopisując do niej po jednym słowie. Dzieje się to w ten 

sposób, że pierwszy z graczy zapisuje pierwszy wyraz (np. Dawno), drugi - kolejny (np. temu), 

trzeci gracz (lub ponownie pierwszy) dopisuje następny wyraz, który logicznie pasuje do ułożonej 

dotychczas całości (np. Dawno - temu - żyła...). Gdy jeden z graczy postawi po swoim wyrazie 

kropkę, kolejny gracz rozpoczyna nowe zdanie, które jest logiczną konsekwencją poprzedniego.  

 

Gdy już cała historyjka będzie gotowa, można ją odczytać na głos, a potem spróbować... 

opowiedzieć ją od końca ;) Tym razem już tylko ustnie i nie słowo po słowie, bo byłoby to zbyt 

trudne, ale na przykład zdanie po zdaniu. Warto przy tym postarać się odtworzyć możliwie 

wszystkie szczegóły. 

Zabawy z żelowym woreczkiem DIY 

 

Do zabawy potrzebny jest: strunowy woreczek, żel do włosów, różne kulki i koraliki, oraz taśma np. 

izolacyjna. Na woreczku za pomocą taśmy wyklejcie kwadrat, prostokąt, koło i trójkąt. Do środka 

wrzućcie 16 koralików po cztery z każdego rodzaju tak, aby można było je podzielić na cztery 

zbiory. Zabawy z żelem możecie zobaczyć na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=8UjschKeFUY 

 

Zadania można formułować następująco: 

- umieścić w każdym zbiorze cztery różne od siebie koraliki. 

- umieść wszystkie koraliki w żółtym kwadracie 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/
https://www.youtube.com/watch?v=8UjschKeFUY


- przenieś 8 koralików do trójkąta i 8 do koła 

- umieść wszystkie srebrne koraliki w żółtym zbiorze 

- umieść różowe koralki w zielonym zbiorze 

Pomysł zaczerpnięty ze strony: mojedziecikreatywnie.pl 

Zabawy ruchowe z papierem toaletowym 

 

Co będzie potrzebne? 

- rolki papieru toaletowego (nie puste rolki, ale takie, na których jest niezaczęty jeszcze papier) -  

im więcej, tym lepiej . 

To wszystko. I co teraz? Możesz puścić wodze fantazji, bo rolki nadają się do wielu rzeczy. 

Oto kilka podpowiedzi, a co zrobisz, zależy od  Ciebie i twoich pomocników  ( mamy, taty, 

rodzeństwa) 

1. Budowanie wieży z rolek – jak wysoką wieżę jesteście w stanie razem zbudować? Albo kto z 

Was umie zbudować najwyższą? 

2. Niszczenie wieży – wbieganie w nią, uderzanie ręką, rzucanie w nią piłką z pewnej 

odległości. 

3. Rzucanie rolek papieru do pudła z pewnej odległości. 

4. Slalom pomiędzy wieżyczkami z papieru toaletowego – ustawcie nieduże wieże (po ok. 3 

rolki jedna na drugiej) w pewnej odległości, następnie trzeba pokonać tor slalomem, omijając je. 

5. Wchodzenie na rolki i próba utrzymania równowagi – to już zależnie od wieku i ciężaru 

dziecka. 

6. Wrzucanie klocków i drobnych zabawek do środka wieży zbudowanej z rolek. 

7. Podrzucanie rolek leżących na kocu do góry. 

8. Taniec pomiędzy rolkami papieru leżącymi na podłodze tak, aby ich nie dotknąć. 

9. Papierowe kręgle – turlanie piłki w stronę ustawionych obok siebie rolek papieru. 

10. Przerzucanie rolek papieru nad zawieszoną na pewnej wysokości nitką lub sznurkiem. 

 



Jak zawsze: najważniejsze jest to, aby spędzić ze sobą czas pełen radości.  Życzę  

wspaniałej i wesołej zabawy. 

Gdy pobawicie się całymi rolkami papieru, możecie zrobić praktyczny przybornik na biurko ze 

zużytych rolek po papierze toaletowym. 

Rolka po papierze to jeden z tych surowców, które zawsze można znaleźć w naszych domach. 

Zwykle zużyte rolki wyrzucamy do śmietnika, warto jednak je zbierać, gdyż mogą one posłużyć 

Wam jako źródło kreatywnych prac plastycznych. Oto jeden z pomysłów na ciekawą pracę właśnie 

z rolek po papierze. 

 

Przybornik na biurko 

Z rolek po papierze można stworzyć zabawny przybornik na długopisy, pędzle, ołówki i inne 

niezbędne akcesoria. Oryginalny, niepowtarzalny i nie do kupienia w żadnym sklepie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebne materiały: 

 3 rolki po papierze 

 ołówek 

 nożyczki 

 tektura 



 klej 

 czarny cienkopis lub mazak 

 lub: kolorowe pisaki, farby, naklejki do dekoracji 

 

 

 

 

Jak zrobić przybornik? 

 Za pomocą ołówka narysuj pochyloną linię 

 naokoło rolki 

 Ponacinaj rolkę do wysokości narysowanej linii 

 Przyklej rolki na tekturze i zaczekaj  

aż klej wyschnie i wytnij dowolny 

 kształt podstawki przybornika 

 

 

 Następnie wytnij kolejny kształt z 

 tektury, szerszy od poprzedniego 

 i przyklej na niego przybornik 

 Namaluj na rolkach oczy nos,  

usta, stwórz zabawne miny lub udekoruj 

 go inaczej według własnego pomysłu 

 Możesz ozdobić przybornik kolorowymi 

 spinaczami biurowymi 

 Za pomocą ołówka narysuj pochyloną linię naokoło rolki 

 Ponacinaj rolkę do wysokości narysowanej linii 

 Przyklej rolki na tekturze i zaczekaj aż klej wyschnie i wytnij dowolny kształt podstawki 

przybornika 



 Następnie wytnij kolejny kształt z tektury, szerszy od poprzedniego i przyklej na niego 

przybornik 

 Namaluj na rolkach oczy nos, usta, stwórz zabawne miny 

 Możesz ozdobić przybornik kolorowymi spinaczami biurowymi 

Oryginalny przybornik jest już gotowy. Teraz można włożyć do niego kredki, mazaki, długopisy lub 

inne dowolne akcesoria. Oryginalny a w dodatku bardzo użyteczny. 

 

 

 


