
ZWIERZĄTKA Z WYTŁACZANEK PO JAJKACH 
 

Kochani widzę, że prace plastyczne cieszą się dużym powodzeniem, dlatego 

zdecydowałam się na kolejną propozycję. 

Cały czas na prace praktyczne wykorzystujemy ekologiczne materiały czyli: 

 

 

wytłaczanki po jajkach. 

Będą wam potrzebne również: farby, wycinanki lub inny kolorowy papier, 

nożyczki, kolorowe druciki, guziczki i inne dekoracyjne dodatki które posiadacie 

w domu. 

Przedstawiam zdjęcia kilku propozycji wykonania takich zwierzątek: gąsienica, 

krokodyl i pająk.  

 

 



 

 

A może wy sami spróbujecie wymyślić i wykonać jakieś inne zwierzątko z 

materiału ekologicznego, jakim jest wytłaczanka po jajkach? Wiem, że macie 

dużo fajnych pomysłów. 

 

Bańki mydlane 
Kolejna propozycja to bańki mydlane, na dworze coraz cieplej, wakacje tuż 

za rogiem, właśnie bańki kojarzą mi się z wolnością i beztroską. Kochani bawmy 

się !!!!!! 

    

 



PRPuszczanie baniek to nie tylko doskonała zabawa dla całej rodziny, ale też 

świetna terapia. Bardzo Was zachęcam do takiej zabawy!!!! 

 

PŁYN DO BANIEK 

Do wykonania płynu potrzebujecie: 

 wody 

jeśli w kranie macie tzw. twardą wodę, polecam zakup wody destylowanej, 

dostępnej w hipermarketach i na stacjach benzynowych – ok. 10 zł za 5 L 

 płynu do naczyń 

im bardziej pieniący tym lepiej, mnie sprawdza się Fairy- koszt ok. 4-7 zł 

za butelkę 

 gliceryna 

„skleja” bańki, nadaje im sprężystość, pozwala uzyskać duże rozmiary, 

nadaje połysk, dostępna w aptekach- koszt ok. 2 zł za buteleczkę 

Proporcje: 

 2 części płynu do naczyń (najlepiej Fairy) 

 8 części wody 

 ok 10 kropli gliceryny na litr płynu 

Wykonanie: 

Do wody dodajemy płyn, oraz delikatnie wlewamy glicerynę delikatnie mieszając. 

Kilka moich sekretów: 

 piana jest wrogiem baniek, dlatego warto unikać tworzenia się piany 

podczas robienia płynu i podczas puszczania baniek 

 dobrze jest odstawić płyn po wykonaniu na dobę w chłodne miejsce 

 bańki nie lubią dużego wiatru 

 za to lubią wilgotne powietrze, dlatego najpiękniejsze wychodzą w dni 

pochmurne, ale mamy na to sposób – wystarczy podczas zabawy 

rozpryskiwać w powietrzu wodę (ja używam spryskiwacza z butelki po 

płynie do mycia szyb) 

 

 



AKCESORIA DO PUSZCZANIA BANIEK 

Bańki można puszczać nawet ze zwiniętej w trąbkę dłoni. Tutaj ogranicza nas 

tylko wyobraźnia. 

Do puszczania baniek można wykorzystać: 

 rurkę do napojów 

można ją ponacinać na końcu i rozłożyć – taki sposób pamiętam z 

dzieciństwa 

 packę na muchy z wyciętym środkiem 

 rakietkę do badmintona z usuniętymi żyłkami (w hipermarketach są 

rakietki po 4zł komplet) 

 dwa patyki z przywiązanym w pętlę bandażem 

Odjazdowej zabawy życzę!!! 

Czekam na efekty prac: beatapopowicz4@gmail.com 

Beata Popowicz 
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aaaaaaaaPŁYN DO BANIEK 

Z czego robić bańki mydlane? Można przygotować własny płyn (np. 1 litr wody + 2 

lub 3 łyżki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny) lub kupić gotowy. 

Przygotowanie dobrego płynu wymaga sporo pracy, woda z kranu ma różną 

twardość w zależności od regionu lub nawet dzielnicy, co wpływa na efekt 

końcowy. Można wypróbować wodę destylowaną. 

INNE PRZEPISY NA PŁYN DO BANIEK: 

1. 150ml płynu do mycia naczyń F350ml wody, 2 łyżeczki cukru 

2. 1 litr wody + 2 lub 3 filiżanki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny 

BAŃKOWE PORADY 

1. Dodaj glicerynę do płynu domowej roboty do baniek mydlanych - opóźnia 

parowanie wody a tym samym przedłuża "żywotność" bańki mydlanej 

2. Użyj wody destylowanej do produkcji płynu do baniek. Woda z kranu bywa zbyt 

twarda. 



3. Przygotuj płyn do baniek dzień przed użyciem i włóż go na noc do lodówki. 

Przed użyciem doprowadź do temperatury pokojowej. 

4. Usuń taflę. Nie majtaj w płynie przyrządami do robienia bańki! 

5. Najlepsza pogoda do robienia baniek to pochmurny, wilgotny dzień z niewielkim 

wietrzykiem. 

6. "Rzucaj" bańki, zamiast je wydmuchiwać. Ruchy powinny być niezbyt szybkie i 

płynne. 

7. Jeżeli wychodzi dużo małych baniek zamiast jednej dużej - prawdopodobnie 

dmuchasz zbyt mocno. 

8. Zakończ robienie bańki skrętem nadgarstka, aby ją zamknąć, zanim odleci. 

PRZEPISY NA PŁYN DO BANIEK 

Z czego robić bańki mydlane? Można przygotować własny płyn (np. 1 litr wody + 2 

lub 3 łyżki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny) lub kupić gotowy. 

Przygotowanie dobrego płynu wymaga sporo pracy, woda z kranu ma różną 

twardość w zależności od regionu lub nawet dzielnicy, co wpływa na efekt 

końcowy. Można wypróbować wodę destylowaną. 

INNE PRZEPISY NA PŁYN DO BANIEK: 

1. 150ml płynu do mycia naczyń Fairy Original, 350ml wody, 2 łyżeczki cukru 

2. 1 litr wody + 2 lub 3 filiżanki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny 

BAŃKOWE PORADY 

1. Dodaj glicerynę do płynu domowej roboty do baniek mydlanych - opóźnia 

parowanie wody a tym samym przedłuża "żywotność" bańki mydlanej 

2. Użyj wody destylowanej do produkcji płynu do baniek. Woda z kranu bywa zbyt 

twarda. 

3. Przygotuj płyn do baniek dzień przed użyciem i włóż go na noc do lodówki. 

Przed użyciem doprowadź do temperatury pokojowej. 

4. Usuń pianę z powierzchi płynu przed robieniem baniek - piana nie pozwala 

zrobić ładnej, dużej bańki - fragmentuje taflę. Nie majtaj w płynie przyrządami 

do robienia bańki! 

5. Najlepsza pogoda do robienia baniek to pochmurny, wilgotny dzień z niewielkim 

wietrzykiem. 

6. "Rzucaj" bańki, zamiast je wydmuchiwać. Ruchy powinny być niezbyt szybkie i 

płynne. 

7. Jeżeli wychodzi dużo małych baniek zamiast jednej dużej - prawdopodobnie 

dmuchasz zbyt mocno. 

8. Zakończ robienie bańki skrętem nadgarstka, aby ją zamknąć, zanim odleci. 



PRZEPISY NA PŁYN DO BANIEK 

Z czego robić bańki mydlane? Można przygotować własny płyn (np. 1 litr wody + 2 

lub 3 łyżki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny) lub kupić gotowy. 

Przygotowanie dobrego płynu wymaga sporo pracy, woda z kranu ma różną 

twardość w zależności od regionu lub nawet dzielnicy, co wpływa na efekt 

końcowy. Można wypróbować wodę destylowaną. 

INNE PRZEPISY NA PŁYN DO BANIEK: 

1. 150ml płynu do mycia naczyń Fairy Original, 350ml wody, 2 łyżeczki cukru 

2. 1 litr wody + 2 lub 3 filiżanki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny 

BAŃKOWE PORADY 

1. Dodaj glicerynę do płynu domowej roboty do baniek mydlanych - opóźnia 

parowanie wody a tym samym przedłuża "żywotność" bańki mydlanej 

2. Użyj wody destylowanej do produkcji płynu do baniek. Woda z kranu bywa zbyt 

twarda. 

3. Przygotuj płyn do baniek dzień przed użyciem i włóż go na noc do lodówki. 

Przed użyciem doprowadź do temperatury pokojowej. 

4. Usuń pianę z powierzchi płynu przed robieniem baniek - piana nie pozwala 

zrobić ładnej, dużej bańki - fragmentuje taflę. Nie majtaj w płynie przyrządami 

do robienia bańki! 

5. Najlepsza pogoda do robienia baniek to pochmurny, wilgotny dzień z niewielkim 

wietrzykiem. 

6. "Rzucaj" bańki, zamiast je wydmuchiwać. Ruchy powinny być niezbyt szybkie i 

płynne. 

7. Jeżeli wychodzi dużo małych baniek zamiast jednej dużej - prawdopodobnie 

dmuchasz zbyt mocno. 

8. Zakończ robienie bańki skrętem nadgarstka, aby ją zamknąć, zanim odleci. 

 


