
 
"Magiczne bąbelki" 

eksperyment 
 

  Do naszego eksperymentu potrzebne Wam będą: olej, woda, barwnik i tabletka 
musująca, wysokie naczynie bezbarwne. Oto link do filmu, który pokazuje kolejność 
działań.  Nasz eksperyment jest pokazany jako pierwszy.  Pamiętajcie, żeby 
wykonywać je pod opieką rodziców. Miłej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 
 

„Domowy wulkan” 
eksperyment 

 
  Do naszego eksperymentu potrzebne Wam będą: woda, ocet, soda, miska, 
bezbarwne wysokie naczynie.  
  Jeśli chcecie, aby wasza lawa była kolorowa, to wcześniej do octu włóżcie 
jednokolorową bibułę. Ale uwaga, jak nie chcecie pobrudzić rąk od farbującej bibuły, 
którą trzeba wyjąć z octu przed eksperymentem, to załóżcie jednorazowe rękawiczki. 
Dalsze kroki eksperymentu znajdują się pod poniższym linkiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 
 

 
Własna książka 

praca literacko – techniczna 
 

Zapraszam dzieci, aby zrobiły samodzielnie własną książeczkę – może to być na 
podstawie bajki, którą dzieci znają lub o nowej wymyślonej przez nich historii. 
Potrzebne będą: 
 2 - 3 kartki A4 pocięte na 2 lub 4 części (w zależności od tego jaki format ma mieć 
książeczka), kredki, flamastry, klej, zszywacz lub dziurkacz z tasiemką.  
     Pamiętajcie o ponumerowaniu stron, zrobieniu okładki i przedstawieniu wydarzeń 
w książeczce za pomocą obrazków w odpowiedniej kolejności. Rodzicu, na koniec 
pomóż dziecku zszyć książeczkę i poproś, aby opowiedziało Ci lub przeczytało bajkę 
ze swojej nowej książeczki. 
Zachęcam do zajrzenia na poniższe strony: 

 Jak powstaje książka?     https://www.youtube.com/watch?v=Sfi381rhxUU 
 Jak powstaje książka?     https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

Obejrzyjcie zasady korzystania z książek –  
- dowiecie się, jak poprawnie z nich korzystać: 

                                                                https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE 
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Twórcza zabawa domowa 
 

Narysuj lub napisz: Co przybysz z kosmosu zabrałby z Twojego domu na swoją 

planetę? Co do jedzenia? Co do zabawy? Co jeszcze? Dlaczego? 
  Kosmitę, który przybył na Ziemię z dalekiego kosmosu na pewno wszystko by 

interesowało. Nasze zwyczajne rzeczy wydałyby się mu na pewno niezwykłe, zabawne,  

a niektóre szczególnie by mu się spodobały! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Moja gra planszowa  

Zaprojektujcie własną grę. Możecie wykorzystać do tego poniższy obraz. 

 



Origami – ciąg dalszy… 

 

Pod poniższymi linkami znajdziecie dużo pomysłów na prace origami 

 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-skladanie-papieru 

 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-skladanie-

papieru?page=1 

 

 

Powyżej są przykładowe prace, które możecie wykonać według instrukcji 

umieszczonych na podanych stronach. 

 

Życzymy wielu pomysłów i radości z tworzenia. 

Czekamy na wasze zdjęcia prac. 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-skladanie-papieru
http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-skladanie-papieru?page=1
http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-skladanie-papieru?page=1

