
Szanowni Państwo! 

Oto kilka propozycji ze świetlicy dla spędzania czasu wolnego przez Wasze 

dzieci. Mam nadzieję, że pomysły przypadną do gustu zarówno maluchom jak i 

trochę starszym dzieciom. 
 

 

 

1. Domowe zdrowe żelki. 
 

Poniżej przepis na przepyszne domowe i naturalne żelki z mango. Pełne smaku i witamin. 

Zrobienie ich to kilka minut. Możecie użyć dowolnych owoców, mnóstwo możliwości, 

kwadrans, a tyle radości. Takie żelki to świetny sposób na wykorzystanie bardzo dojrzałych 

owoców, które już “nie wyglądają” lub owoców, które trudno zabrać ze sobą do szkoły/pracy. 

 

Składniki 

- 1 duże mango (około 400g obranego) 

- sok z połowy cytryny 

- 2 łyżki syropu z agawy 

- 4 łyżeczki agaru (należy przyjąć około 1 łyżeczkę za każde 100g owoców) 

 

Wykonanie: 

Mango obrać i zmiksować. Dodać sok z cytryny, agar, syrop i podgrzać na wolnym ogniu. 

Doprowadzić do wrzenia i gotować około 2 minuty, aż agar całkowicie się rozpuści. Masę 

przełożyć do silikonowych foremek i włożyć na około godzinę do zamrażalnika. Po tym 

czasie są gotowe do jedzenia i idealnie odchodzą od foremki. 

 

 SMACZNEGO!!!  



2. Znajdź drogę przez labirynt.

 

 



3. Ruchome piaski. 

 

Eksperymenty dla dzieci to świetny sposób, by rozbudzić w dziecku ciekawość świata 

poprzez zabawę.  

 

Aby przygotować ruchome piaski, potrzebne wam będą: 

- ½ szklanki wody 

- szklanka mąki kukurydzianej 

- miska lub głęboki talerz 

- łyżka 

 

Jak zrobić ruchome piaski? 

Dokładnie wymieszajcie mąkę kukurydzianą z wodą i sprawdzajcie konsystencję – powinna 

być gęsta, ale wciąż "lejąca". W razie potrzeby dolejcie wody lub dodajcie mąki. Pozwól 

dziecku zanurzyć ręce w masie i zapytaj, co się dzieje, kiedy porusza nimi szybko, a co 

zmienia się, kiedy robi to wolno? Niech zanurzy całą dłoń i zobaczy, jaki opór sprawia przy 

próbie wyciągnięcia – to samo możecie zrobić z małymi zabawkami! 

 

 

 

Jeżeli korzystają Państwo wraz z dziećmi z zabaw przygotowanych przeze mnie, zachęcam 

bardzo do wysyłania zdjęć na mail: bozena.sobczak212@gmail.com.  

 

Udanej zabawy!  

Pozdrawiam serdecznie.  

 

Bożena Sobczak 

Wychowawca świetlicy 
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