
Witajcie ponownie!  

Mamy nadzieję, że nuda nie zagląda do Was zupełnie! 

Przychodzimy do Was w dniu dzisiejszym z kilkoma propozycjami na kolejne zabawy! 

1. Piankolina! 

 

Potrzebujemy: duży pojemnik, piankę do golenia, mąkę ziemniaczaną, płyn do naczyń, 

opcjonalnie możecie  dodać barwnik spożywczy lub brokat! 

 

- mąkę wsypujemy  do pojemnika, dodajemy piankę, a na końcu dodajemy płyn do naczyń, 

- wszystko razem mieszamy dokładnie, teraz możemy dodać brokat i barwnik spożywczy, 

- prawda jakie to proste?   

- możecie teraz bawić się w pozyskiwanie skarbów, wyciskanie babek, pieczenie 

wielkanocnych babeczek ... 

 

2. Kolorowy slime z brokatem! 

              Wiemy jak bardzo lubicie kolorowe glutki! Spróbujcie je zrobić z nami.  

Potrzebujemy: 50 ml przezroczystego kleju w płynie, 2 łyżki wody, barwnik spożywczy w      

płynie lub barwnik do jajek, dwie łyżki płynu do soczewek oraz odrobina sody oczyszczonej! 

- najpierw do miseczki wlewamy klej, następnie dodajemy wodę i kilka kropel barwnika 

spożywczego, 

- po wymieszaniu dopiero wsypujemy brokat i dobrze mieszamy  

- kolejno dodajemy płyn do soczewek i odrobinę sody oczyszczonej. Dokładnie mieszamy. 

Składniki możecie mieszać  dowolnie tak, aby Wasz slime był  idealny.   

 

3. A może palma? Cała jadalna!  

Potrzebujemy same witaminy! Banan, kiwi i mandarynkę   

- banana przecinamy na pół, ale wszerz. Układamy go na talerzu i nacinamy, będą naszymi 

pniami, 

- obieramy kiwi i przecinamy na ćwiartki, a te ćwiartki na jeszcze mniejsze kawałki, układamy 

je na górze naszych bananów- to liście, 

- na końcu obieramy mandarynkę i jej cząstki układamy jako nasza wyspę (piasek). 

GOTOWE! SMACZNEGO! 



 

 

 

4.  Zdrowe śniadanie  

Potrzebujemy:  serek wiejski, mandarynkę, kiwi, rzodkiewkę   Niewiele, prawda?  

 

- serek odcedzamy  i układamy jak dwie chmurki (wiemy, że dacie radę  ) 

- dokładamy główki z połowy rzodkiewki i uszy, nóżki możecie zrobić z papryki lub rzodkiewki 
  

- trawę układamy z trzech plasterków kiwi, wycinając w nich zygzaki  

- na niebie (niech będzie, że to zachód słońca, a nasze owieczki są na łące) układamy cząstki 

mandarynki. 

 

Gotowe! SMACZNEGO! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             

 

 

 


