
SPĘDZAJ WOLNY CZAS KREATYWNIE :-) 
 
Drogie dzieci , proponujemy znów kilka pomysłów na przepędzenie nudy. 
 

MOKRE SZALENSTWO 

Dzisiaj - Olej w wodzie 
Znajdź mały słoik z zakrętka, np:  po koncentracie pomidorowym lub dżemie 
i napełnij go do 3/4  wodą zabarwioną spożywczym barwnikiem (może być 
rozcieńczona farba plakatowa) kilka kropel wystarczy. Następnie dopełnij 
słoik olejem i zakręć pokrywkę (MOCNO !  najlepiej poproś o pomoc 
dorosłego). Poruszaj słoikiem i zobacz co się dzieje. 
Woda i olej nie mieszają się ze sobą i dzięki temu  olej tworzy coraz to 
ciekawsze formy.  
Możesz stawiać słoik do góry dnem lub dowolnie nim potrząsać świetna 
zabawka ! 
 

PALETA BARW ! 
  
Na kole barw można zobaczyć , że kolory układają się w pary. 
Każdy kolor podstawowy posiada tak zwany pochodny kolor, na przykład :  
- czerwony i zielony 
- żółty i fioletowy 
- niebieski i pomarańczowy. 
 
Dzisiaj - kolor żółty 
Wszystko o kolorze żółtym żółty to jeden z podstawowych kolorów żółty, tak 
jak czerwony , jest w przyrodzie kolorem ostrzegawczym. Owady i zwierzęta 
żółtą skóra są często niebezpieczne! Żółto - czarne ubarwienie pszczół 
przypomina ich napastnikom o trujących żądłach. Co ciekawe , tylko osy - 
samice mogą użądlić , ale trudno je odróżnić od samców. Ludzie używają 
żółto - czarnych znaków ostrzegawczych, które informują o truciznach, 
substancjach niebezpiecznych , radioaktywnych. 
 
Ciekawostki 
* ludzie pierwotni otrzymywali barwnik żółty z ziemi 
* żółty proszek szafranu otrzymuje się z słupków rośliny podobnej do 
krokusa. By otrzymać 1 kg szafranu potrzeba  150000 kwiatów. 
Z pyłków krokusa również otrzymuje się żółty barwnik spożywczy.( Ciasta, 
makarony, słodycze ). 
* Ropucha złota jest bardzo niebezpieczną żabą. Ma tak dużo trucizny w 
swojej skórze, że mogłaby zabić 1500 ludzi.! 
 

 



PRACA PLASTYCZNA 

Wiosenne owady – biedronka, pszczółka z rolek po papierze toaletowym 

Pszczółki, biedronki, barwne motyle to symbole nadchodzącej wiosny. 
Wielokolorowe, uśmiechnięte owady stworzone przez dzieci, wprowadzą 
słońce do Waszych domów. Nie trzeba wiele, by stworzyć taką sympatyczną 
gromadkę.  

Co będzie potrzebne do stworzenia wiosennych owadów? 

– tubki po papierze toaletowym, 
– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania, 
– kolorowy papier, 
– pisaki lub kredki, 
– klej. 

Jak zrobić owady z rolek po papierze toaletowym? 

Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy 
farbami – biedronkę na czarno, pszczółkę na żółto i tak dalej. 

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem 
wycinaniem elementów z papieru: 
– pasków pszczółki i motylka, 
– głowy pszczółki i biedronki 
– skrzydeł motylka, pszczółki i biedronki (tutaj na czerwony papier 
naklejamy kilka kółeczek z czarnego papieru), 
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