
Kochane Żabki dużo działań ekologicznych już za nami😃 "Dzień Ziemi" już minął ale my 

celebrujmy to święto każdego dnia 😍. Wiecie jak segregować śmieci👍 żeby nasza planeta 

Ziemia była pięknym, zdrowym i czystym miejscem dla nas i przyszłych pokoleń ludzi i wszystkich 

istot żyjących 😍. Dzisiaj chcę abyście obejrzeli bajkę o oszczędzaniu wody, bo to bardzo ważne 

zadanie każdego mieszkańca Ziemi 💪🌍. Myślę że Wy kochane Żabki możecie w tym zadaniu 

dużo zrobić 😃 porozmawiajcie o tym z mamusią/tatusiem, może babcią 😃  
 

Kiedy już obejrzycie film i zastanowicie się jak możecie oszczędzać wodę🌍, to zapraszam do zabawy 
papierowym samolotem, którego z pomocą osoby dorosłej możecie wykonać z papieru (może to być 
stara gazeta lub inny nie potrzebny papier za nim go wyrzucimy). 
 

MIŁEJ ZABAWY ŻYCZĘ 🌍 
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXmx2Yn5mutI%26fbclid%3DIwAR2ZOzoR4lAOPhHc7uEAjVE774PtL8fESmQEqAIHtkRseIpM9zfM_g7HXZk&h=AT32EgDPxhUAWh_p403MGSUvebhODQnbopRpSe_MoEhqMcThVtTzQizVeT_Cv7awdNWXygdrMSxTpgn512e6E3pozuBD1qIYm0ruKOenm_AlCHQrw_7W1jCyN0nfSRHcCV77bnjwev9q1486b3kq


 

Witajcie Moi Kochani😊Przed nami kolejny dzień pełen pracy i wrażeń 😉dzisiaj proponuję, aby 

dzieciaczki polepiły z masy solnej lub piasku mokrego na temat dowolny😊wedle inspiracji 

dziecka 😊poniżej podaję przepis na wykonanie masy solnej i mokrego piasku😊miłe widziane 

wytwory prac w komentarzach 😊 
Masa solna 

To najłatwiejsza do przygotowania domowa masa plastyczna z produktów, które są w każdym 
domu. Do przygotowania masy solnej wystarczy mąka, sól i woda. Z gotowej masy solnej można lepić 
figurki albo wykrawać kształty. Gotowe dekoracje można pomalować farbami i zostawić do 
wysuszenia. Masę solną można zabarwić podczas wyrabiania np. barwnikiem spożywczym albo 
przyprawami – np. po dodaniu kurkumy masa będzie zabarwiona na żółto. 

Składniki na masę solną 

szklanka mąki 
szklanka soli 
½ szklanki wody Przepis na masę solną 



W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a następnie ugniataj 
do uzyskania jednolitej gładkiej i elastycznej masy. 
Mokry piasek z mąki i oleju 

Obecnie bardzo modny jest tzw. piasek kinetyczny, jednak jego ceny są – umówmy się, niezbyt 
łaskawe dla portfela. Nie musicie jednak rezygnować z zabawy – wystarczy odrobina chęci i możecie 
przygotować swój własny, mokry piasek. 

Składniki na mokry piasek 

8 szklanek mąki 
2 szklanki oleju 
barwnik (najlepiej sprawdzi się tutaj starta na tarce kreda) 
Przepis na mokry piasek 

Po prostu pozwól dzieciom wymieszać te składniki rączkami, a potem podaj im przeróżne foremki. 
Także zabawę czas zacząć- powodzenia!!!! 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2617528615242196&set=pcb.641206243126868&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARADiFzZMFBV25iqRwph-Qnd6ujb05WCr4Eri5sttdxZdPFvy9wXO9kVD-6vp2a8Gx3ZEDfP6PeOvn9a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2617528615242196&set=pcb.641206243126868&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARADiFzZMFBV25iqRwph-Qnd6ujb05WCr4Eri5sttdxZdPFvy9wXO9kVD-6vp2a8Gx3ZEDfP6PeOvn9a




 



 



 

 

 

 


