
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. Gniotek 

Do wykonania gniotka potrzebne będą: 

- balon 

- butelka 500 ml 

- mąka ziemniaczana lub ryż 

- lejek 

- słomka lub wykałaczka 

- włóczkę do zrobienia fryzury stworkowi  

- czarny marker  

Wykonanie: 

Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. Najlepiej 

robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. 

Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki 

sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie 

butelkę. 

Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się 

za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem 

buzię. Nasza zabawka jest już gotowa  

 



 

 

 

 

2. Lawa w butelce  

Do przygotowania tego domowego eksperymentu potrzebne wam będą: 

- ponad połowa butelki oleju 

- musująca tabletka (np. wapno, magnez itp.) 

- barwnik spożywczy 

- butelka plastikowa lub szklana 

- woda 

 

 



Jak zrobić lawę w butelce? 

Tabletkę przekrój na 4 części. Wlejcie olej do ¾ wysokości butelki, a resztę uzupełnijcie wodą (powinno 

zostać ok. 2,5 cm luzu). Teraz pora na barwnik – wystarczy ok. 10 kropli. Wrzućcie jedną część tabletki, a 

kiedy zacznie musować, dorzućcie kolejną i powtórzcie to z pozostałymi. Prawda, że wspaniałe? Uwaga! 

Dzieci będą chciały powtarzać tę kreatywną zabawę w nieskończoność (dorośli też...). Dobra wiadomość 

jest taka, że wystarczy zakręcić butelkę, a kiedy będziecie mieli na to ochotę, możecie ją ożywić, wrzucając 

do środka nową tabletkę! 

 

3. Wielka kolorowanka  

Na podłodze rozkładamy wielki arkusz papieru – może być połączenie kilku arkuszy papieru pakowego. 

Dziecko kładzie się na papierze a rodzic, brat lub siostra odrysowują jego ciało. Jeśli chętne do odrysowania 

jest więcej niż jedno dziecko to odrysy mogą się pokrywać. Dzieciaki będą miały jeszcze więcej zabawy. 

Ozdabiamy nasze podobizny wedle uznania i pomysłów dzieci. Polecam przede wszystkim kredki i mazaki, 

papiery samoprzylepne.  

 

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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