
W co się bawimy? 
 

Wakacje tuż, tuż- czas odpoczynku, błogiego lenistwa i zabaw. 

Chciałabym pokazać Wam, w co możecie bawić się zarówno na 

świeżym powietrzu jak i w domu, z rodzeństwem, rodzicami. 

 

Domowe wyścigi kapsli 

 

    
 

Zapraszam Was do grania w grę, którą n pewno znają Wasi Rodzice i 

Dziadkowie. W każdym w domu są zapewne kapsle, zachęcam więc  do 

stworzenia toru. Wyznaczając trasę możecie użyć, np. kredek,  sznurka, 

sznurowadeł, wstążek i wystartowania w rodzinnym wyścigu kapsli. 

 

Kapsle można poddać tuningowi- coś nakleić lub narysować, może być to flaga 

ulubionego Państwa narysowana własnoręcznie następnie wycięta i wklejona w 

kapsel, mogą być zwierzęta, postacie z bajek. 



 

          
 

 

Długość, trudność oraz sposób wykonania trasy zostawiam Wam drogie dzieci, 

im bardziej kreatywne pomysły tym lepiej. Niech będą zakręty, odcinki proste, 

wzniesienia- im dłuższa i bardziej urozmaicona trasa, tym lepiej, ciekawiej. 

 

Zachęcamy do rodzinnego wyścigu kapsli, im więcej uczestników tym lepsza 

zabawa. 

 

 

Jeśli masz ochotę stwórz domową ciastolinę i baw się 

ile chcesz... 

 

 
 



WYKONAJ POD NADZOREM JEDNEGO Z RODZICÓW! 

 

Składniki: 

 

2 szklanki mąki, 

1 szklanka soli, 

2 szklanki ciepłej wody, 

2 łyżki oleju, 

1 łyżka kwasku cytrynowego, 

ulubiony aromat do ciasta, 

barwniki spożywcze. 

 

Przygotowanie: 

 

Mąkę, sól, wodę, olej i kwasek cytrynowy wymieszaj w garnku (używaj w tym 

celu miksera). Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając drewnianą łyżką. Masa 

powinna zgęstnieć i uzyskać konsystencję  puree ziemniaczanego . Urwany 

kawałek ma się nie kleić do palców. Ciepłą ciastolinę wyrabiaj na stolnicy lub 

stole, dodaj aromat. Podziel ciastolinę na tyle kawałków ile masz barwników. 

Dodaj barwniki spożywcze i wyrabiaj do uzyskania jednolitego koloru. 

Ciastolinę przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku. 

 

 

 

Zgadnij kim jestem? 
Zabawa przeznaczona jest dla 2-4 os.  Każdy z uczestników losuje po 

jednej kartce (kartka przylepna) i umieszcza na czole. Na kartkach należy 

wcześniej napisać postacie. Zadaniem każdego z graczy jest odgadnięcie KIM SIĘ 

JEST na podstawie zadanych pytań i odpowiedzi reszty graczy.  Podczas 

zabawy można udzielać jedynie odpowiedzi TAK lub NIE. Wygrywa ta osoba, 

która jajko pierwsza odgadnie kogo przedstawia jej kartka. 

 

 

 



BINGO inaczej  
 

 
 

Radzic wypisuje na dużej kartce, np. A3 od 10 do 20-30 wyrazów. Każde 

dziecko wybiera jedynie 5 wyrazów i zapisuje je na swojej kartce (dobrze 

byłoby gdyby, każde dziecko miało inne wyrazy bądź różniły się częściowo). 

Rodzic czyta głośno wybrany wyraz zawieszając na tablicy, ścianie bądź innej 

powierzchni jego ilustracje. Dziecko, które ma dany wyraz skreśla go u siebie 

na kartce.. Dziecko, które jaki pierwsze skreśli wszystkie wyrazy mówi BINGO i 

wygrywa.  

Grę można modyfikować. 

 

 

Udanej zabawy! Jeśli ktoś skorzysta z propozycji, prześlijcie zdjęcia na maila: 

jankowskaswietlica@gmail.com. 
  Pozdrawiam 

Anna Jankowska 

 

 
 


