
Tęcza w szklance 

Po każdej burzy, na niebie, pojawia się tęcza. My wprawdzie nie zrobiliśmy prawdziwej tęczy, 
ale tak dobraliśmy płyny, aby się nie zmieszały i cieszyły barwami nasze oczy. Chcecie zrobić 
podobny eksperyment? Sprawdźcie co po kolej dodać do szklanki! 

 

 

Ozdobna ważka ze spinacza 

Potrzebne: 

 

drewniana klamerka 

 

gładka bibuła (najlepiej biała) 

 

flamastry (najlepiej czarny i zielony) 

 

plastelina (najlepiej czarna i biała) 



 

nożyczki 

 

klej (niekoniecznie magiczny – biurowy wystarczy) 

Rozpocznij od pokolorowania klamerki w kolorowe paski zbliżone do barw ważki. Skrzydełka 
wytnij z białej bibuły, a potem czarnym flamastrem zaznacz kontury i charakterystyczne dla tych 
owadów żyłki. Jak je namalujesz zależy od siebie – mogą to być dowolne linie czy chociażby 
kratka. Z czarnej plasteliny oderwij kawałek na źrenice, a z reszty ulep kulkę, a następnie ją 
spłaszcz. Doklej oczy z białej plasteliny i uzupełnij je dwoma małymi czarnymi kuleczkami. 

 

Przyklej równo skrzydełka do klamerki, a na końcu zaczep głowę. Gotowe! 



 

Ważka może pełnić rolę ozdoby okiennej, zakładki do książki czy elementu wystroju letniego 
party (wystarczy zaczepić klamerkę na patyku szaszłykowym). 
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Malowanie solą i barwienie 

Tworzenie ilustracji z zabarwionej soli,  to bardzo ciekawa i atrakcyjna technika plastyczna, 
która dostarcza dziecku wielu bodźców dotykowych oddziałując niezwykle na wyobraźnię. 
Starsze dzieci mogą samodzielne narysować ilustracje, którą udekorują wielobarwną solą, a dla 
młodszych szkrabów proponuję wydrukować gotowy rysunek na przykład naszego motyla. 
Poszczególne części skrzydeł motyla smarujemy klejem typu wikol lub magic i posypujemy 
wybranym kolorem soli ewentualnie zabarwionego piasku. Jeśli nie wiesz jak to zrobić zobacz 
tu: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/jak-zabarwic-sol/ 



 

 

Ryba z kolcami – rozdymka 

Bardzo ciekawa zabawa plastyczna, która dodatkowo rozwija małą motorykę i dostarcza dziecku 
wielu ciekawych wrażeń sensorycznych. Z pewnością zainteresuje niejednego malucha. 

               Do zabawy potrzebujecie styropianową kulę, małe wykałaczki do koreczków, 
farby i plastelinę. Dziecko w dowolny sposób wbija w kulę wykałaczki. Możemy też flamastrem 
narysować na kuli kropki, i poprosić dziecko o wbicie wykałaczek w oznaczone miejsca, co 
będzie wymagało od małego artysty dodatkowego skupienia uwagi i może się okazać 



wartościowym ćwiczeniem. Warto też policzyć ile kolców ma nasza ryba. Z plasteliny lepimy 
oczka oraz płetwy i przyklejmy je do kuli. Nasza ryba z kolcami skończona! Teraz malujemy ją 
farbami i piękna dekoracja gotowa. Tu możesz zobaczyć krok po kroku instrukcję:  
https://www.youtube.com/watch?v=am0zIif6lhs&t=1s 

 

 

Piankolina- przepis  

 Przepis na Piankolinę jest bardzo łatwy. 

Co potrzebujesz? 

 1 kg mąki ziemniaczanej, jedno opakowanie pianki do golenia oraz odrobinę płynu do mycia 
naczyń najlepiej białego lub bezbarwnego. Przepis wykonania dokładnie krok po kroku 
znajdziesz na filmie : https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg 



 

  Z piankoliny możemy tworzyć rozmaite babki, budowle, zakopywać skarby, bawić się autkami 
czy ludzikami, odciskać dłonie, a nawet pisać literki za pomocą wykałaczki. Jeśli biała puszysta 
masa nam się znudzi możemy dodać do niej odrobinę barwników spożywczych, a nawet brokatu. 
Zabawa w barwienie i obserwowanie jak kolorowa masa miesza się razem dostarcza 
dodatkowych bodźców i urozmaica zabawę na dłużej. Możliwość mieszania różnych produktów 
zawsze dostarcza dzieciom wiele emocji i radości, bo dzięki temu zaspokajamy ich potrzebę 
odkrywania i doświadczania świta wokół. 

  



 

 

Piniata urodzinowa 

Samodzielne zrobienie piniaty urodzinowej nie jest takie trudne, a daje ogromną satysfakcję. 
Możliwości i różnych wzorów jest wiele, a samo jej wykonanie to najlepsza wspólna zabawa 
przed urodzinami. 

 



 

Do wykonania piniaty potrzebujemy: 

– dużą miskę 

-balon 

-mąkę i wodę 

-gazety 

-kolorową bibułę 

-nożyczki i klej 

 

Nadmuchany balon najlepiej włożyć do miski. W drugiej miseczce rozrabiamy mąkę z wodą, aby 
uzyskać tak zwany klej, który powinien mieć konsystencje śmietany. 



 

Teraz dzieci maczają kawałki gazety w mącznym kleju i okładają nimi balon dookoła. Zamiast 
mącznego kleju można również wykorzystać klej wikol lub introligatorski rozrobiony 1/1 z 
wodą. Zostawimy tylko mały otwór przy końcówce balona. W zależności od tego jak trudna do 
rozbicia ma być piniata, tyle warstw gazet układamy. Z mojego doświadczenia wynika, że trzy 
warstwy wypadają  idealnie. 

  Oklejony balon pozostawimy na noc do wyschnięcia w ciepłym i suchym miejscu. Trzeba tylko 
uważać aby kaloryfer nie był zbyt ciepły, bo skorupa wyschnie nierównomiernie i może nam 
pęknąć. 

  Po wyschnięciu przebijamy balon i wyciągamy go z wyschniętej skorupki. W otwór wrzucamy 
cukierki i następnie go zalepiamy. Teraz możemy piniatę dowolnie dekorować.  
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Eksperymenty z dziećmi – wir mleczny 

  Eksperymenty z dziećmi pozwalają w naturalny sposób pobudzić dzieci do myślenia dlaczego 
pewne zjawiska mają miejsce, to doskonały sposób na wprowadzenia maluchów w świat nauki. 

Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebujemy: mleko, barwniki, płyn do mycia naczyń, 
patyczki do czyszczenia, zakraplacz lub łyżeczki, duży talerz. 

Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo rozpuszczone barwniki 
spożywcze, lub wodę zabarwioną bibułą czy też ewentualnie farbką. 



 Samo wkrapianie barwników na powierzchnię białego mleka jest dla dzieci duża atrakcją. 
Obserwujemy jak kolory rozpływają się mieszając ze sobą. 

 Gdy na mleku zbierze się już tęczowa tafla kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia 
naczyń i delikatnie dotykamy powierzchni mleka. Jeśli eksperyment się uda barwniki pod 
wpływem płynu i zmiany napięcia powierzchniowego zaczną samoistnie wirować i mieszać się 
tworzą wspaniałe, barwne widowisko. 
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Możecie obejrzeć filmik na : https://www.youtube.com/watch?v=aM67lG1OaLM 

 

 

Lampion z makaronu Lasagne 

     Makaron można nie tylko jeść, nasz był akurat po terminie ważności  i znaleźliśmy dla 
niego zastosowanie artystyczne. Dziś zaprezentujemy jak wykonać efektowny lampion z 
makaronu lasagne. 

Do wykonania Lampionu potrzebujemy: 

Makaron Lasagne, farby, klej na gorąco. 

My użyliśmy farbek w sztyfcie. 

  Na czterech płytkach makaronu malujemy wymyślny kolorowy wzór. Warto postarać się, aby 
wzór z płytek łączył się razem. Potem namalowane kolorowe elementy oddzielamy czarnym 



kolorem na kształt witrażu. 

   Płytki sklejamy razem za pomocą kleju na gorąco. Koszt takiego pistoletu wraz z klejem nie 
jest duży, a przydaje się do wielu kreatywnych prac. (kilkanaście do trzydziestu złotych) Klej 
dostępny na allegro i sklepach budowlanych. 

 

    Już po kilku sekundach klej  zaczyna trzymać. Lampiony są gotowe i świecą bardzo 
efektownie. Wspaniały pomysł na prezent lub do dekoracji we własnym domu. Na końcu postu 
możecie zobaczyć film, w którym krok po kroku prezentuję jak zrobiliśmy nasz lampion: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8ptRyjYt8 

 

 

Rodzinna kapsuła czasu… 



Pomysł na wspaniałą zabawę dla  dzieci w każdym wieku, a także podczas urodzin lub na 
koloniach. Kapsuła uczy dzieci spojrzenia na świat i siebie z dystansem, uczy refleksji, 
przewidywania i pozwala ponieść się wyobraźni. To również, a może przede wszystkim cudowna 
propozycja dla całej rodziny, aby zrobić wspólną rodzinną kapsułę czasu i ukryć ją na 10- 15 lat 
� 



 

 



Kapsuła czasu to nic innego jak zatrzymanie danej chwili, dnia, momentu w świecie i przestrzeni. 
Zebrane najcenniejszych chwil, rzeczy i przemyśleń, obaw i radości do których chcemy wrócić 
kiedyś w dalszej przyszłości, o których chcemy pamiętać. 

Wykonanie Kapsuły to Wasz indywidualny pomysł, można użyć do tego zwykły karton, starą 
walizkę, blaszane pudełko. Ukrywamy tam wszystko co pragniemy, spisujemy list swoje 
wspomnienia, marzenia i pragnienia, dzieci robią rysunek możliwości jest wiele. Następnie 
ukrywamy nasze wspomnienia gdzieś w tajemniczym miejscu piwnicy, strychu lub zakopujemy 
w ogrodzie. Dla dzieci to wyjątkowe chwile, dla nas możliwość głębszej refleksji. To nie tylko 
fantastyczna zabawa na dziś, ale kiedyś w dowolnym momencie życia powrót do tego miejsca i 
tego dnia. Mogą to być 18 urodziny waszego dziecka, dzień gdy stwierdzisz, że to dziś chcecie 
wrócić do kapsuły, chwila gdy córka lub syn zakładała własną rodzinę lub może któraś z 
Waszych rocznic ślubu czy Świąt Bożego Narodzenia. 
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Sekretariat- zabawa dla całej rodziny 

Kartkę dzielimy na 6 części. Najpierw składamy na 3, a później każdą z trzech części na pół. 
Rozkładamy. 

Na górze każdej kolumny piszemy po kolei pytania: 

 

Kto? 

Jak? 

Co robi? 

Z kim?/Z czym? 

Gdzie? 

Dlaczego? 

Następnie pierwszy gracz odpowiada na pierwsze pytanie i zagina kartkę, tak, żeby nie było 
widać odpowiedzi. Podaje wybranej przez siebie osobie. Ta odpowiada na drugie pytania i znów 
zagina kartkę tak, żeby nie było widać odpowiedzi. I tak dalej. Na koniec odczytujemy zdanie 

Przykład: Lord Vader szybko czyta z rybą w lodówce bo pada deszcz. 
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