
Złota gęś, bajka do słuchania 

www.audio-bajki.pl/bajki-klasyczne/item/136-zlota-ges-bajka-do-sluchania               
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Śmieci- zajęcia plastyczne 

https://pl.pinterest.com/pin/344384702727782991/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahcm11dJIKc  

https://www.youtube.com/watch?v=qbwj-D84tSk     
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Rosnące farby 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4  
 

 

        Lubicie wspólne eksperymenty i twórcze zabawy z dziećmi? Jeśli tak, to z pewnością 
zainteresuje Was samodzielne stworzenia farb, które w kilka sekund po włożeniu do kuchenki 
mikrofalowej rosną i tworzą piękną wielobarwną  strukturę.  

         Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. 
Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji 
soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących 
farb. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-1.jpg


  
           Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. 
Doskonale każdą z tych czynności możecie zobaczyć na naszym filmie 
instruktażowym  zamieszczonym na końcu artykułu. Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z 
podstawowej masy bez kolorów i po wypieczeniu pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób 
uzyskamy podobny efekt rysku 3D. 
 
 
 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-2.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-3.jpg


 
 

                 Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W 
wysychają, twardnieją i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-4.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-5.jpg


 

 
 

      Takie kreatywne zabawy z samodzielnym tworzeniem farb niezwykle pobudzają dziecięcą 
wrażliwość i twórczość artystyczną. Efekt rośnięcia jest elementem zaskoczenia i ekscytacji, dlatego 
maluchy tak chętnie tworzą kolejne prace wymyślając co raz ciekawsze pomysły. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosnące-farby-6.jpg
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Moja wymarzona laurka dla Mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

 https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g  
 

Każda mama ma w kuchennej szafce makaron, prawda? Warto wykorzystać go, pokolorować farbami lub 
lakierami do paznokci i przyklejać mocnym klejem do kartek. Tak zrobiona laurka z makaronu kokardki 
wygląda bardzo imponująco. Nie musi to być kartka z makaronu kokardki - w sklepach są przecież też 
świderki, muszelki czy pióra.  

 

 

 

”Ja i moja Mama” – quiz: 
- Moja Mama ma na imię….. 

- MOJA MAMA JEST…… 
- Z MAMĄ NAJBARDZIEJ LUBIĘ….. 

- GDY MAMA JEST SMUTNA, TO JA….. 
- W DOMU MAMA NAJCZĘŚCIEJ….. 

- MAMA LUBI NAJBARDZIEJ…. 
- POMAGAM MAMIE W……. 

- MAMA JEST ZDENERWOWANA GDY……… 
- CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM OFIAROWAĆ MOJEJ MAMIE…. 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

Wiersz „ŚWIĘTO MAMY” 

 
Powiedziała mi to lala 

i powiedział mi to miś, 

nie zapomnij, że w przedszkolu 

macie święto dziś. 

Nie martw się, kosmaty misiu, 

i laleczko nie martw się. 

Ja pamiętam o tym dobrze, 

każde dziecko o tym wie. 

Bo święto mamy jest raz w roku, 

tylko raz, tylko raz, 

czekałem na nie niecierpliwie, 

długi czas, długi czas. 

Bo święto mamy jest raz w roku, 

tylko raz, tylko raz, 

czekałam na nie niecierpliwie, 

długi czas. 

Ucieszyła się laleczka 

i ucieszył się miś, 

że pamiętam o swej mamie 

i o święcie, które jest dziś. 

Nie zapomnę nawet wtedy, 

kiedy minie wiele lat. 

Bardzo kocham swoją mamę, 

bez niej nie istnieje świat. 

Bo święto mamy jest raz w roku, 

tylko raz, tylko raz. 

Czekałam na nie niecierpliwie, 

długi czas. 

 


