
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. Absurdalna ciecz nienewtonowska 

Co w niej niezwykłego? Można w nią pukać młotkiem i stawia silny opór, jednak, gdy powoli 

zanurzamy w niej dłoń – jest płynna jak woda. 

Potrzebujemy do jej wykonania: 

- skrobi ziemniaczanej 

- wody 

 w stosunku 1:1 

Wykonanie jest banalne – wystarczy wymieszać ze sobą oba produkty. 

Zobaczcie sami – efekt jest ekstra! 

https://www.youtube.com/watch?v=20nIALsUY84 

 

2. Naleśniki bananowe 

Czy są tu miłośnicy naleśników? Myślę, że tak, bo przecież kto nie lubi naleśników     

Mam dla Was pyszny i sprawdzony przepis na niezwykłe naleśniki, bo bananowe. Kto jeszcze 

ich nie zna koniecznie robi je z rodzicami na śniadanie, kolację czy podwieczorek, kiedy 

chcemy  Przepis jest szybki i prosty w wykonaniu.  

Składniki: 

- 1 banan (100g) 

- 2 jajka 

- 30 g mąki orkiszowej 

- 30 g mąki owsianej 

https://www.youtube.com/watch?v=20nIALsUY84


- 150 ml dowolnego mleka 

- 5 g oleju do smażenia  

Przygotowanie: 

Banana rozgnieść widelcem. Dodać mleko, jajka, mąkę i zmiksować na jednolita masę. 

Smażyć na niewielkiej ilości oleju z dwóch stron na małym ogniu. Naleśniki wychodzą 

bardzo delikatne. Należy przewracać ostrożnie, używając dwóch łopatek. Z podanej porcji 

wychodzi 7 sztuk. 

Zamiast mąki orkiszowej i owsianej można dodać pszenną, ale połączenie tych dwóch mąk 

jest idealne i będzie smakowało wszystkim, zarówno małym jak i dużym.  

SMACZNEGO!!!  

 

3. Motylek z „harmonijek” 

Rysujemy na odwrocie kolorowej kartki dwa kwadraty (my mamy 7x7cm) i podobnej 

wielkości dwa koła, a następnie je wycinamy. 

 

 



Zaginamy kwadraty w harmonijkę, zaczynając od wierzchołka, podobnie postępujemy z 

kołami. Układamy je w taki sposób, aby koła były u góry, a kwadraty u dołu. Z 

jednokolorowej kartki wycinamy korpus motylka. 

 

Na korpusie przyklejamy oczka i markerem dorysowujemy gałki oczne. Następnie 

„gąsieniczkę” przyklejamy do skrzydełek. 

 



 

 

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 

 

 

 

 

mailto:bozena.sobczak212@gmail.com

