
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. Piankolina  

 
Do zrobienia piankoliny potrzebujemy: 

- 1 kg mąki ziemniaczanej 

- 1 opakowanie pianki do golenia  

- odrobina płynu do mycia naczyń (najlepiej biały lub bezbarwny) 

- ewentualnie barwnik spożywczy  

 

Wykonanie: 

Do dużego pojemnika wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy do niej odrobinę płynu do naczyń. 

Następnie wstrząsamy mocno piankę do golenia i wyciskamy całą zawartość opakowania. Wszystkie 

składniki mieszamy ze sobą, w razie potrzeby dodajemy mąkę lub piankę. Po wymieszaniu składników 

nasza piankolina jest gotowa do zabawy.  

 

Jeżeli chcemy, aby miała inny kolor niż biały wystarczy dodać barwnik spożywczy. Dodajemy tyle w 

zależności od tego jak intensywny kolor chcemy uzyskać.  

 

Piankolinę możemy użyć do zabawy, robienia babek, zakopywania i poszukiwania skarbów. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wieża Marshmallow 

 

Do zbudowania wieży potrzebne będą: 

- makaron spaghetti 

- pianki typu Marshmallow 

 

Wykonanie: 

Zadaniem jest zbudowanie jak najwyższej wieży składającej się jedynie z makaronu spaghetti i pianek typu 

Marshmallow. Wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem można zrobić konkurencję na czas, kto zbuduje 

wyższą wieże w tym samym czasie. Ważne jest to, aby wieża stała samodzielnie bez innych przedmiotów 

podpierających ją.  

Jest to świetna zabawa dla dzieci, która przy okazji rozwija kreatywność i wyobraźnie dziecka.  

 

 

3. Ziemniaczane pieczątki 

 
Do zrobienia pieczątek potrzebować będziemy: 

- ziemniaki 

- farby 

- mały nożyk  

- kartki papieru  

 

Wykonanie: 

Dzieci lub w przypadku przedszkolaków dorośli wycinają rozmaite wzory w połówce ziemniaka, następnie 

maczając nasze kształty w farbie stemplujemy i bawimy się na całego.  

Jest to doskonała propozycja zabawy dla dzieci w każdym wieku.  

 

Wspólnie z dzieckiem można policzyć ile jest pieczątek np. o kształcie serca a ile gwiazdek. Potem przykryć 

pieczątki chustą i na trzy-cztery wyciągać jedną z pieczątek, a zadaniem dzieci będzie jak najszybciej 

wskazać palcem gdzie jest odciśnięty kształt wylosowanej pieczątki.  

 



 

 

 

 

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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