
temat: Z cyklu….RZECZY DO ZROBIENIA ZE STARYCH SKARPETEK 

 

Pojedyncze skarpetki to zmora każdego 

domu. Czy je wyrzucić czy czekać na cud , 

aż się znajdą ? 

Obejrzyjcie ten filmik, by nauczyć się 

różnych fajnych sposobów użycia starych, 
pojedynczych skarpetek. Nie wyrzucajcie 

ich, bo mogą się wam przydać do różnych 
projektów. Wypróbujcie kreatywne pomysły 
ze skarpetkami: Możecie je wykorzystać do 

zrobienia koka, zrobić z nich uroczego 
bałwanka, albo zrolować dziecięce skarpetki 
w babeczki, które możecie dać komuś w 
prezencie! Spróbujcie tego pomysłu na 

idealne skarpetki do jogi z użyciem kleju na 
gorąco Spróbujcie także tego pomysłu na 
dezodorant do butów, który pomoże uniknąć 

przykrych zapachów. Weźcie skarpetkę i 
nasypcie do środka sody oczyszczonej. 
Umieśćcie ten dezodorant wewnątrz butów. 
Kolejnym fajnym pomysłem jest zrobienie 

ze skarpetek poduszki dla podróżnych. 
Obejrzyjcie samouczek.  Zróbcie ocieplacz 
do podłogi. Aby zatrzymać przeciąg, zróbcie 

ocieplacz i podłóżcie pod drzwi, tam, gdzie 
jest szpara. Wypełnijcie skarpetki grochem, 
ryżem i czymkolwiek tylko chcecie, po czym 

złączcie je razem za pomocą kleju na 
gorąco. Skarpetki to nudny, ale wielce 



przydatny prezent. Mimo wszystko możecie 

z nich zrobić bukiet róż. Jak to wszystko 
zrobic ?Zobaczycie to w poniższym filmiku! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPT

bh1lc 

Znaczniki czasu: 00:11 Ciekawe pomysły na 

stare skarpetki 00:49 Na co zamienić 
wkładki do mopa 02:36Polerowanie butów 
kawą 03:21 Portmonetka 04:15Pluszowy 
króliczek 08:03 Szalony sposób na kręcenie 

włosów 

POWODZENIA !  

 

Alicja Heinzel 

 

 

 

REWALIDACJA 

 

temat: Śmieszna sztuka gryzmolenia na 

rękach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Bcn

uJcjUg 

 

Pisanie to trudna umiejętność ,ale już 

gryzmolenie niekoniecznie...Ha hA 

https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=255s
https://www.youtube.com/watch?v=7ixiPTbh1lc&t=483s
https://www.youtube.com/watch?v=F9BcnuJcjUg
https://www.youtube.com/watch?v=F9BcnuJcjUg


Zachęcam Wasz do super zabawy ,link 

poniżej pokaże jak w łatwy sposób rozbawić 
siebie samego ,a przy okazji domowników,a 
może pomożę Wam nawiązać relację z 

obrażoną siostrą lub bratem. Przeprosić 
mamę za naśmiecenie w pokoju 
chipsami��� 

Życzę Wam fajnej zabawy. Zachęćcie do niej 
swoje rodzeństwo albo swoich rodziców lub 

opiekunów. 

Używajcie tylko flamastrów do malowania 

twarzy i skóry! 

Alicja Heinzel 

 

Szycie 

https://www.youtube.com/watch?v=tOF03EBn0ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lZfCsNaqv3dgx-
SIEGZLxnAu78qLNIvrMZaFWVPaf0CXusJPIplv8JJc   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KrzBSPJ-

o8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06pe9PAARbdmL9BGSXGf_mkrdV8VAobaFYnpuyHnLqzNh6sMVV1pwTj

gQ  
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Monika Wojtasik 
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