
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. Masa piaskowa  
 

Do wykonania masy potrzebujesz: Klej wikol oraz piasek. 

 

Wykonanie: 

Do miseczki wlewamy dwie łyżki kleju wikol i stopniowo dodajemy piasek. Całość 

mieszamy tak, aby powstała gęsta masa piaskowa. Konsystencję masy oraz sposób 

wykonywania dekoracji świetnie widać na filmie na końcu zadania. 

 

Masa schnie około 24 h. Cieńsze elementy schną szybciej, ale miseczka potrzebuje czasu nim 

zrobi się sztywna. Gotowe ozdoby są twarde i trwałe jednak nie należy ich moczyć, bo pod 

wpływem kontaktu z woda ulegną zniszczeniu. Takie piaskowe dekoracje robią niesamowite 

wrażenie. 

 

Ozdoby, które wykonaliśmy z masy piaskowej układamy na desce lub tekturze okrytej folią 

sterczową, aby łatwiej je było zdjąć po wyschnięciu. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=55LuedsR7go&feature=emb_logo 

 

https://www.ceneo.pl/Artykuly_szkolne;szukaj-klej+wikol#crid=289353&pid=11688
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=55LuedsR7go&feature=emb_logo


2. Połącz kropki i pokoloruj obrazek. 
 

 
 

 



3. Tornado w butelce 
 

Żeby wykonać ten domowy eksperyment, potrzebne wam będą:  

 butelka lub słoik 

 woda 

 płyn do mycia naczyń 

 brokat (opcjonalnie) 

Jak zrobić tornado w butelce? 

Wlejcie do butelki wodę, pozostawiając ok. 5 cm luzu. Dodajcie około 2 łyżeczek płynu do 

mycia naczyń i ewentualnie szczyptę brokatu, jeśli pozostał wam po zabawach plastycznych. 

Pora dobrze zakręcić butelkę i trzymając ją za zakrętkę, energicznie kręć nadgarstkiem, tak by 

wprawić butelkę w ruch obrotowy. Odstaw. Gotowe! 

Jak to możliwe? 

Kiedy zimne i ciepłe powietrze mieszają się i są wprawione w wir, powstaje trąba powietrzna. 

Woda ze środka butelki zaczyna wirować później niż woda przy jej ściankach i kiedy 

postawisz butelkę na stole, możesz zauważyć, jak zewnętrzna część cieczy zwalnia, a środek 

wciąż wiruje. Tak właśnie powstaje wir! 

 

 

 

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 

 

https://mamotoja.pl/eksperymenty-dla-dzieci-3-domowe-eksperymenty-dzieki-ktorym-dziecko-pokocha-nauki-scisle,eksperymenty-i-zabawy-artykul,12893,r1p1.html
http://bangla.babyonline.pl/dom/mycie-naczyn/plyny-c1570.htm
http://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-plastyczne-dla-dziecka-5-najlepszych-propozycji,10039187,artykul.html
mailto:bozena.sobczak212@gmail.com

