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Witam w kolejnym numerze gazetki ARCYMALCE 

Szanowni Rodzice… 

Wraz z budzącą się wiosną życzę Wszystkim dużo zdrowia i samych 
pozytywnych emocji i dobrego humoru każdego dnia 😊   

Zapraszam do lektury – każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i swojego 
dziecka. 

Redaktor naczelny 

mgr Anna Parysek   

 

 

1.  Akademia Arcymalce – krótko o nas 😊 
2.  Wiosna, Wielkanoc 
3.  Wiosenne wiersze 
4.  Ciekawostki wiosenne i wielkanocne 
5.  Kącik kulinarny „Wiosenna fantazja” 
6. Wielkanocny konkurs „Kartka Wielkanocna”- zaproszenie 
7.  Czytamy z Mamą i Tatą – „ Zając z koszykiem i pisankami „ 
8.  Ciekawostki dla rodziców 
9.  Logopedyczne zabawy  
10.  „Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi naszych skarbów?” 
11.  Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym 
12.  Zrób to sam – w domowych warunkach 
13.  Zapowiedź Wakacyjnej gazetki  
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ARCYMALCE 
 

Akademia Arcymalce działa od roku 2010. Przedszkole jest położone z 

dala od ruchliwych ulic i hałasu. Z każdego okna rozpościera się piękny widok 

krajobrazu pól i zieleni. 

Atmosfera w przedszkolu sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego z 

dzieci. Dzieci otaczane są aurą ciepła. Przedszkolaki uczą się ważnych wartości : 

współdziałania i istnienia w grupie przy jednoczesnym zachowaniu własnej 

indywidualności. 

Akademia pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego 

„Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. 
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Wiosna, Wielkanoc 
 

 

 

Wiosna jest jedną z czterech pór 

roku. Według kalendarza zaczyna się 21 

marca, a kończy 21 czerwca. Początek 

wiosny to topnienie ostatniego śniegu na 

polach i pojawienie się pierwszych kwiatów 

przebiśniegów. Wiosna wszystko 

zmienia…codziennie widać, jak na 

drzewach pojawiają się pączki, nowe liście. 

W parkach, ogrodach i lasach zielenieje 

trawa i zjawiają się kolorowe i pachnące 

kwiaty. Ptaki wracają z ciepłych krajów i co 

rano słychać melodyjne ćwierkanie. To 

sprawia , że wiosna jest najpiękniejszą i 

magiczną porą roku. Promienie słońca 

święcą coraz mocniej i na dworze jest ciepło 

i przyjemnie.  
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 Wielkanoc to najstarsze chrześcijańskie święto. Jego data jest ruchoma, 

gdyż obchodzi się ja w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca 

(zazwyczaj wypada pomiędzy 22 marcem , a 25 kwietnia). Nazywana jest przez 

katolików także Wielką Niedzielą lub  Zmartwychwstaniem Pańskim, zaś w 

obrządku prawosławnym nazywa się ją Pascha. Święto Wielkiej Nocy to czas 

radości oraz wszelkich możliwych zabaw na świeżym wiosennym powietrzu.  

Jak zorganizować  Wielkanoc wspólnie   

z dzieckiem ?  

- wspólne świąteczne porządki, 

- malowanie jajek, 

- pieczenie babki, 

- sianie rzeżuchy, 

- przystrojenie wielkanocnego koszyczka.  

Domowe czynności i wspólne pieczenie daje dzieciom dużo frajdy. A dlaczego ? 

Dlatego, że dzieci jak nikt inny, potrafią cieszyć się z drobiazgów 😊   

 

 

 
 Opracowała Anna Parysek 
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Wiosenny wiersz 

 
 

Naplotkowała sosna, 
że już się zbliża wiosna. 

 
Kret skrzywił się ponuro: 
„Przyjedzie pewnie furą”. 

 
Jeż się najeżył srodze: 
„Raczej na hulajnodze”. 

 
Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze”. 
 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 
Przyleci samolotem”. 

 
„Skąd znowu - rzekła sroka - 
Ja jej nie spuszczam z oka 
I w zeszłym roku, w maju, 
Widziałam ją w tramwaju”. 

 
„Nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem!” 
 

„A ja wam to dowiodę, 
Że właśnie samochodem”. 

 
„Nieprawda, bo w karecie!” 

„W karecie? Cóż pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 
Przypłynie własną łódką”. 

 
A wiosna przyszło pieszo - 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 
Już trawy przed nią rosną 
I szumią: „Witaj wiosno!”. 

 



 

7 
 

 

Ciekawostki wiosenne i Wielkanocne  
Wiosenne ciekawostki; 
- Wiosna to czas miłości i nowych początków. 

- Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest mniszek. 

- Gorączka wiosenna jest prawdziwa. Ludzie mają większą energię właśnie 
wiosną. 

- Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechla się w 
kierunku słońca o tej porze roku.  

- Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. 

Wielkanoc w liczbach (ciekawostki) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowała 

                                                                                                                                                           Anna 
Parysek 
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Kącik kulinarny – „Wiosenna fantazja” 
(przepisy inspirowane kuchnią Pawła Małeckiego) 

 

 

Wiosenne kotleciki jajeczne  

Wspólne odmierzanie składników z dzieckiem. Lepienie i formowanie kulek z 
masy jajecznej jest wspaniałym ćwiczeniem motoryki małej 😊 

 

 

Co jest potrzebne; 6 jajek 
ugotowanych na twardo, 1 pęczek 
szczypiorku, 1 pęczek natki 
pietruszki lub kuperku, 1 surowe 
jajko, sól pieprz, 100 g bułki tartej, 
150 ml oleju. 

 

 

 

Sposób przyrządzenia : Ugotowane jajka obieramy ze skorupek i rozgniatamy 
w ręce (oczywiści razem z dzieckiem      ). Łączymy z posiekanym 
szczypiorkiem, natką pietruszki lub koperkiem i surowym jajkiem. Doprawiam 
do smaku solą i pieprzem i dokładnie mieszamy, Z powstałej masy formujemy 
owalne kotleciki. Panierujemy w bułce tartej (oczywiście obtaczają w bułce 
dzieci). Gotowe kotleciki smażymy na oleju aż uzyskają złotego koloru. 
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Drożdżowe zajączki wielkanocne 

Wspólne odmierzanie składników i wyrabianie ciasta. 
Lepienie i formowanie zajączków z ciasta. 

 

Co jest potrzebne : 500 g mąki pszenne, 50 g cukru 

30 g drożdży, 250 ml letniego mleka, 40 g masła, 1 jajko 
1/2 łyżeczki soli. Do posmarowania;1 jajko, 2 łyżki mleka 
 
Sposób przyrządzania :  Mąkę przesiewamy na blat. 
Robimy wgłębienie i przygotowujemy rozczyn 
drożdżowy. Do kubka wkruszamy drożdże, wlewamy 
mleko i mieszamy z niewielką ilością mąki. 
Przykrywamy i zostawiamy rozczyn na 15 minut do 
wyrośnięcia. Do mąki z wyrośniętym rozczynem 
dodajemy roztopione masło, jajko, sól i cukier i 
wyrabiamy twarde drożdżowe ciasto. Przekładamy je do ceramicznej 
miski, przykrywamy bawełnianą ściereczką i odstawiamy na 15 minut 
do wyrastania. Ciasto ładnie i szybko rośnie. Z wyrośniętego ciasta 
odrywamy  kulkę wielkości pięści, wałkujemy ją na cienki placek i 
tniemy na paski o długości około 10 cm  (naturalnie robi to dziecko z 
pomocą dorosłego 😊). Zawijamy je tak jak na zdjęciu zostawiając 
miejsce na ogonek. Z resztek ciasta formujemy kulkę i robimy z niej 
ogonek. Uformowane króliczki układamy w sporych odstępach od siebie 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Jajko rozmącamy, łączymy z mlekiem i za 
pomocą silikonowego pędzelka, smarujemy 
zajączki. Najlepiej ułożyć je na 2 blachach. 
Wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do 
170’C i pieczemy je przez około 15 minut 
na opcji  góra-dół do zarumienienia. 
Króliczki studzimy na kuchennej kratce.  

Smacznego 😊  

Ciocia Ania P. 
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ŚWIĄTECZNY KONKURS  
 

KARTKA ŚWIĄTECZNA 
Zapraszam do udziału w konkursie 

plastycznym. 
Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie 

kartki świątecznej. Technika i forma dowolna. 

 

 

Będą przyznane 
miejsca, 

wyróżnienia i 
drobne upominki za 
udział w konkursie. 

 

 

 

Termin oddawania prac 2 kwietnia (sala Skrzatów).  
Rozstrzygnięcie konkursu 6 kwietnia. 

Koordynator ; ciocia Ania Parysek 
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Czytamy z Mamą i Tatą … 

Czytam globalnie 
(autor; Anna Parysek) 

          Poniższa bajka „Czytam globalnie”, przeznaczona jest dla dzieci od 
drugiego roku życia do sześciu lat. Tekst jest prosty i łatwo będzie zapadać 
dziecku w pamięci.  Młodsze dzieci będą oglądać obrazki i słuchać jak, czyta 
rodzic. Będą także uważnie przyglądać się wskazanym przez rodzica wyrazom (w 
ten sposób dziecko kojarzyć będzie jego wygląd z brzmieniem). Starsze dzieci 
szybko zapamiętają , dzięki częstym powtórzeniom w tekście. 

          Ponieważ analiza wzrokowa małego dziecka jest słabo wykształcona i 
wyrazy mogą się zlewać maluszkom, w poniższej bajce wyrazy są duże i spacje 
miedzy nimi są szersze. Nie ma też znaków interpunkcyjnych (z wyjątkiem 
pytajników) i wyrazy są zapisane małą literą.  

          Globalne czytanie przynosi fantastyczne efekty , jednak musi  być 
wspaniałą zabawą, pełną śmiechu i radości 😊  
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zając 
 
 
 
  

koszyk 
 
   
 

           zając i koszyk 
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         zając ma koszyk 
  
 
 
               zając ma żółwia ? 

nie  
 
 

                   zając ma jajka  
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               a żółw ma jajka ? 

nie 
                  

żółw ma kapustę 
  

zając ma kraszanki? 
          nie  

 
  zając ma oklejanki ? 

                             nie 
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zając ma pisanki 

 
 

            zając ma jajka  
    i koszyk 

 
  
 

wesołych świąt 
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Ciekawostki dla rodziców 

 
Mamo! Tato! Chcę być samodzielny! 

- Nie wyręczaj mnie podczas czynności 
związanych z samoobsługą. Wiem, że 
czasem się spieszymy, ale pozwól mi zrobić 
to samemu! Będę się źle czuł, gdy wszyscy 
inni sami się rozbiorą , ubiorą , a ja nie będę 
potrafił ☹ 

  

 Mamo! Tato! Chcę być mądry! 

- Pytaj mnie codziennie, co robiliśmy w 
przedszkolu, co ciekawego się 

działo? Nie tylko o to, co zjadłem. 

- Czytaj mi codziennie książki i 
rozmawiaj ze mną o tym, czego 
się z niej dowiedziałem. 

- Gdy każdego dnia przechodzimy 
przez ulicę, utrwalaj mi nawyki 

prawidłowego wykonywania tej 
czynności. Kiedyś będę chodził do 

szkoły sam i przyda mi się ta wiedza. 
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Mamo! Tato! Chce być sprawny! 

 

 

 

- Pozwól mi lepić plasteliną i modeliną mimo, że  

przykleja się do dywanu, podłogi i  podeszwy mojego kapcia. 

Zabawa plasteliną i innymi masami rozwija sprawność moich palców. 

- Pozwól mi malować farbami na dużych arkuszach, choć wszystko 
dookoła będzie umazane. Malowanie rozwija moją kreatywność i 
sprawność manualną. 

- Pozwól mi się swobodnie bawić na świeżym powietrzu, nie tylko na 
placu zabaw. Chodźmy do parku, lasu lub na łąkę. Taka swobodna 
zabawa rozwija moją wyobraźnię i ogólną sprawność ruchową. 

Anna Parysek 
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Kącik logopedyczny 

 

 

 

Przyleciały już bociany. 

Każdy jest zapracowany. 

Gniazdo trzeba by naprawiać! 

Nie ma co się zastanawiać! 

i na łąkę czas się wybrać! 

Trudno się do tego przybrać. 
 

(Bliżej przedszkola A. Chrzanowska, K. Szoplik) 

 

-  bociana ; Kle, kle, kle, kle  

- żaby; kum, kum , kum, kum 

- żabka robi długi skok; Hop, hop, hop 
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„Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi naszych 
skarbów?” 

Drodzy Rodzice 

        Czasami wydaje się nam dorosłym, że coś robimy nie tak, bo dziecko nie 

zawsze zachowuje się tak jakbyśmy tego od niego oczekiwali. Często 

zastanawiamy się co zrobić lub zmienić w naszym postępowaniu, aby przyniosło 

to oczekiwane rezultaty. Chciałabym przybliżyć Państwu jedną z metod 

wychowawczych jaką jest „Pozytywna Dyscyplina”.  

Czym ona jest i jakie wskazówki może wnieść w postępowaniu z dzieckiem? 

       Na wstępie chciałabym przytoczyć Państwu fragment książki „Pozytywna 
Dyscyplina dla przedszkolaków” Jane Nelsen. 

„Pozytywna dyscyplina sprawdza się w przypadku przedszkolaków (i wszystkich 

innych grup wiekowych), ponieważ jest czymś różnym od dyscypliny 

konwencjonalnej. Nie ma nic wspólnego z karą (a przecież w potocznym 

rozumieniu dyscyplina to często synonim kary), ma natomiast mnóstwo 

wspólnego z nauką wartościowych umiejętności życiowych i społecznych. 

Stosowanie dyscypliny w relacjach z małymi dziećmi polega w dużej mierze na 

decydowaniu, co ty chcesz zrobić, a potem uprzejmym i 

stanowczym wprowadzaniu tej decyzji w życie, nie jest zaś oczekiwaniem, że 

dziecko radośnie zastosuje się do tej decyzji i będzie się „dobrze zachowywać”. 

Im twoje dziecko będzie starsze i im więcej umiejętności będzie posiadać, tym 

częściej będziesz mógł je angażować w proces szukania i znajdowania rozwiązań 

oraz ustalania granic. W ten sposób będzie ćwiczyć umiejętność myślenia, 

wzmacniać pewność siebie oraz uczyć się wykorzystywać autonomię i władzę w 

użyteczny sposób, nie mówiąc już o tym, że zwiększy się jego motywacja do 

wdrażania w życie rozwiązań i przestrzegania granic, które pomogło stworzyć. 

Zasady pozytywnej dyscypliny pomogą wam zbudować relację opartą na miłości 
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oraz szacunku i położyć solidne fundamenty pod długotrwały proces 

wspólnego rozwiązywania problemów”. 

      Pozytywna Dyscyplina to klasyczna metoda wychowawcza, która ma już 

ponad 30 lat, a jej korzenie sięgają jeszcze dalej. Polega ona na tym, aby budować 

bardzo silną relację bliskości z dzieckiem. Pozytywna Dyscyplina dostarcza 

rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z  

dzieckiem.  

 Jest metodą, która pomaga rodzicom :                                                                                          

- zrozumieć swoje dzieci                                                                                                                    

- wspierać ich naturalny potencjał                                                                                                 

- wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych 

ludzi 

 - skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, 

wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów itp. 

Metoda ta uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych opartych na 

szacunku. Najnowsze badania mówią, że dzieci od chwili narodzin są 

„zaprogramowane” na szukanie łączności z innymi. Dzieci, które czują więź ze 

swoją społecznością, rodziną i szkołą wykazują mniej skłonności do 

nieadekwatnych zachowań i złego zachowania. Aby odnosić sukcesy, będąc 

członkiem swojej społeczności, dzieci muszą nauczyć się niezbędnych 

umiejętności społecznych i życiowych. 

- Wzajemny szacunek. Dorośli powinni być wymagającymi wobec dziecka, ale 

jednocześnie życzliwymi i pełnymi szacunku dla potrzeb dziecka. 

- Identyfikacja przekonań stojących za zachowaniem. Skuteczna reakcja na 

nieodpowiednie zachowanie dziecka możliwa jest dzięki zrozumieniu, powodów 

dla których dzieci robią to, co robią.  
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- Efektywna komunikacja i umiejętności rozwiązywania problemów.  

- Dyscyplina, która uczy ( nie jest zbyt pobłażliwa, ani zbyt karząca). 

- Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu. 

- Stosowanie zachęcania zamiast pochwały. Zachęta buduje trwałe poczucie 

własnej wartości. 

      Moim zdaniem jest to metoda, która daje cenne wskazówki jak postępować z 

dziećmi nie tylko rodzicom, ale również nam nauczycielom. Warto zastanowić 

się nad jej sensem. Czy faktycznie np. zamiast kazać coś dziecku zrobić, lepiej 

jest poprosić je o to, okazując mu tym samym szacunek. Ważne też jest to, aby 

poświęcać dziecku czas, aby czuło się ważne i doceniane, żeby rozmawiać z 

nim, pytać co czuje, dlaczego tak postąpiło, a nie inaczej. Nie wiem czy u 

wszystkich ta metoda zadziała bo istotne też jest przekonanie nas osób 

dorosłych, bo jeśli ktoś  uważa, że dzieci i ryby głosu nie mają, a chce pozwolić 

dziecku decydować za pomocą technik pozytywnej dyscypliny, to  one niestety 

nie zadziałają! Polecam Państwu do obejrzenia na You Tube filmiku nagranego 

przez Panią psycholog Joannę Baranowską pt. Pozytywna Dyscyplina i Twój 

przedszkolak. https://www.youtube.com/watch?v=PU68xL0qgBA 

                                                                                                                        Elżbieta Odrobna. 
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Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym 
Można powiedzieć, że agresja obecnie jest wszechobecna. Często sami 

bywamy przedmiotem agresji, również sami ja generujemy. Rodzi się najczęściej 
wtedy gdy nasze potrzeby nie są zaspokajane, oczekiwania nie zostały spełnione 
a cele nie osiągnięte. 

W wieku przedszkolnym najczęstszymi formami agresji werbalnej są: 
przezywanie, skarżenie, aroganckie odzywanie się do dorosłych lub dzieci, 
wyśmiewanie , złośliwe uwagi. Wszystko to ma na celu sprawienie innym 
przykrości. 

Istnieje jednak agresja niewerbalna mogąca przybrać formę fizycznej i 
niefizycznej. 

Agresja fizyczna to bezpośrednie zadawanie bólu innym osobom (bicie, 
gryzienie, szczypanie, drapanie itp.) Atak nie zawsze skierowany jest na osobę, 
która wywołała zachowanie agresywne. Może być tak, ze atak złości wyrażony w 
zachowaniu agresywnym wywołała osoba dorosła a dziecko uderzyło kolegę. 

Najczęściej występująca forma agresji u przedszkolaków to agresja 
niefizyczna. Jest to np. pokazywanie języka, robienie min. W reakcji na tego 
rodzaju bodźce dochodzi bardzo często do konfliktów. Dorośli często lekceważą 
tą formę a zachowanie dziecka, które tłumaczy że uderzyło kolegę bo ten pokazał 
mu język nie jest przez nich zrozumiałe. Inaczej tą samą sytuację oceniają dzieci. 
Być może wynika to z faktu , że w pierwszym okresie życia komunikacja ze 
światem odbywała się przez sygnały niewerbalne. Dziecko nie rozumiało słów, 
rozumiało natomiast uśmiech, przyjazny gest czy rozgniewaną minę. Te sygnały 
mówiły mu bardzo dużo o stosunku do niego osoby dorosłej czy innego dziecka, 
z którym było w kontakcie. Wiek przedszkolny jest bliski temu okresowi i być 
może dlatego dzieci wówczas są szczególnie wrażliwe na sygnały niewerbalne. 

Ponieważ często dorośli błędnie oceniają tego rodzaju konflikty nie powinni 
raczej w nie ingerować. 

„Wkroczenie „dorosłego nie służy poprawie relacji miedzy dziećmi, może 
nawet przyczynić się do rozwoju konfliktu. Ponadto uczymy wówczas dzieci 
kolejnej formy agresji-agresji instrumentalnej. Jest to wybieranie przez dziecko 
takiego sposobu zachowania , które może przynieść mu jakąś korzyść. Np. gdy 
dorosły ustąpi dziecku, które agresją wymusza pierwszeństwo w zabawie, dziecko 
uzna takie zachowanie za skuteczne, dające oczekiwane efekty i zachowanie to 
ulegnie utrwaleniu, będzie często powtarzane. Zachowania agresywne wystąpią 
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częściej w obecności dorosłych, ponieważ dziecko wie, że może liczyć na ich 
interwencję. 

U dzieci w wieku przedszkolnym pojawiają się również inne formy agresji: 

-naśladowcza gdy dziecko naśladuje zachowania osób dla niego znaczących 
(rodzice, rodzeństwo, nauczyciel). Rodzice, którzy biją dzieci, krzyczą, na ogół 
nie przyjmują do wiadomości, że to ich zachowania stanowią wzorzec dla 
agresywnych zachowań dziecka 

-frustracyjna gdy dziecko nie może samo przezwyciężyć przeszkody fizycznej lub 
psychicznej. Rodzi się u niego poczucie krzywdy, gniewu lub wrogości co 
skutkuje agresją. 

-autoagresja gdy dziecko kieruje agresję na siebie. Uderzanie głową w ścianę, 
obgryzanie paznokci do krwi wynika często z przekonania, że dziecko samo musi 
ukarać się za swoje zachowanie. Tego typu zachowania wymagają pomocy 
terapeutycznej. 

Szczególną rolę w powstawaniu zachowań agresywnych odgrywa lęk. 
Dotyczy  głównie dzieci, u których najistotniejszym elementem 
odpowiedzialnym za reagowanie agresją jest poczucie odrzucenia. Lęk jest 
uczuciem tak przykrym (niepokój, napięcie, bezradność), że każdy chce choć na 
chwilę zmniejszyć jego odczucie. Dziecko zaczyna zachowywać się tak by 
skoncentrować na sobie uwagę osoby na której mu zależy. Od pewnego czasu u 
dzieci zaczęły pojawiać się zachowania agresywne , których najbardziej 
prawdopodobną przyczyną jest pandemia i to co się z nią wiąże czyli lęki. Niestety 
rodzice czasem wypierają fakt, że ich dziecko może sprawiać „problemy”. To 
rodzice mają największy wpływ na dziecko i to oni mogą najbardziej pomóc. 
Dobrze, jeśli można to zrobić we współpracy z nauczycielami do czego zachęcam. 
Przede wszystkim uczmy dzieci szacunku dla innych, pokazujmy , że nie 
tolerujemy przemocy. ROZMAWIAJMY ZE SWOIMI DZIEĆMI☺ 
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Zrób to sam – w domowych warunkach 
 

"Bo człowiek bez pasji nudzi swoją duszę."  

  
Dzieci mogą rozwinąć zainteresowanie chemią lub innymi naukami ścisłymi, 
takimi jak fizyka, geografia czy przyroda, gdy są jeszcze małe.  

 

Podczas pracy w Akademii 
przeprowadzam z dziećmi wiele 
eksperymentów m. in. chemicznych i 
przyrodniczych. Często wybieram do 
pracy metody czynne czyli metody 
oparte na działalności dziecka. Ja wraz 
z moimi przedszkolakami z grupy 
Odkrywców pracujemy zgodnie z 
dewizą „Brudne dziecko to szczęśliwe 
dziecko”. 

Te eksperymenty chemiczne dowodzą, 
że można połączyć przyjemne z 
pożytecznym        

 

 

 

W tych doświadczeniach, które zaproponuję nie jest konieczne robienie wielkich 
zakupów. Wystarczy, że dobrze poszukasz wszystkiego w swoim domu. 

Dziecko tutaj wyraża swoją inwencję twórczą i pomysłowość! 

Jak zobaczycie, eksperymenty dla dzieci w domu mogą być banalnie łatwe w 
przeprowadzeniu! 

Zachęcam do wykonywania prostych doświadczeń i eksperymentów oraz przede 
wszystkim do rozwijania swoich pasji.   

Dołączam 2 niesamowite doświadczenia do przeprowadzenia w domowych 
warunkach. 
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Własnoręcznie barwione kwiaty mogą być niezwykłym prezentem dla 
bliskiej osoby np. na zbliżający się wielkimi krokami dzień Mamy. 
Koloryzacja kwiatów jest banalnie prosta i tania, bo cały bukiet 
bajkowych róż możesz mieć już za dodatkowych kilka złotych. Jak zrobić 
to samodzielnie? 

 
Potrzebne rzeczy: 
Białe kwiaty - je barwi się 
najprościej, ale możesz też 
poeksperymentować z kwiatami o 
innych kolorach. 
Barwniki spożywcze - są bardzo 
tanie, bo jednokolorowy barwnik 
kupisz już za złotówkę. Możesz 
wykorzystać też te, które posłużą Ci 
do barwienia jajek na Wielkanoc. 
Woda - najlepsza jest woda z kranu 
o temperaturze pokojowej. 
Słoiki na kwiaty - wystarczą zwykłe 
słoiki po dżemie czy majonezie. 
  
Jak zabarwić kwiat na różne 
kolory? 
1. Ostrym nożem podziel łodygę 
kwiatka na cztery części. 
Rozgałęzienie łodygi powinno 
sięgać do ok. 10-15 cm wysokości 
łodygi. 
2. W słoiczkach z wodą o 
temperaturze pokojowej rozpuść 
barwniki spożywcze. Do barwienia 

naszego kwiatu będziesz 
potrzebować czterech kolorów.  
3. Słoiczki z 4 różnymi kolorami 
umieść obok siebie. 
4. Delikatnie rozchyl łodygę, i 
każde z rozgałęzień włóż do innego 
słoiczka. 
5. Kwiat pozostaw na 24 
godziny – najlepiej w lekko 
zaciemnionym miejscu. 

 
Jak zabarwić kwiat na jeden 
kolor? 
1. Ostrym nożem podziel łodygę 
kwiatka na dwie części. 
Rozgałęzienie łodygi powinno 
sięgać do ok. 5-10 cm wysokości 
łodygi. 
2. W słoiczku z wodą o 
temperaturze pokojowej  rozpuść 
barwnik spożywczy. 
3. Delikatnie rozchyl łodygę i 
włóż łodygę kwiatka do słoiczka. 
4. Pozostaw go na 24 godziny - 
najlepiej w lekko zaciemnionym 
miejscu. 
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Jakie kwiaty nadają się do 
barwienia? 
Najwygodniej barwi się kwiaty o 
białych płatkach, ponieważ szybko 
przyjmują pigment i w łatwy sposób 
można kontrolować efekt ich 
koloryzacji. 
Najszybciej farbują się lilie, bo już 
po godzinie możesz zaobserwować 
wyraźną zmianę kolory. 
Najlepszy efekt otrzymasz farbując 
goździki, ponieważ dobrze chłoną 
barwnik, a kolory końcowe są 
niezwykle intensywne. Z takich 
goździków możesz stworzyć 
bajkowy bukiet w kolorach tęczy. 
Najczęściej do barwienia używa się 
białych róż - to z nich uzyskuje 
oryginalne, czarne i granatowe 
wariacje. 
 
Jak przyspieszyć proces 
koloryzacji? 
 Jeśli chcesz, aby kwiaty 
zafarbowały się szybciej, przenieś je 
do ciepłego pomieszczenia, lub 
włącz ogrzewanie. Wyższa 
temperatura przyśpieszy parowanie i 
roślina zacznie bardziej intensywnie 
wchłaniać wodę z barwnikiem przez 
łodygę. Tym samym – kwiat 
szybciej pobierze pigment.
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2.  JAK ZROBIĆ SLIME’A – PRZEPIS NA GLUTKA Z ODŻYWKI DO 
WŁOSÓW 

 
Slime to kolorowy glutek, którego pokochali zarówno dorośli, jak i dzieci. Zabawa 
nim relaksuje, uspokaja i pobudza wyobraźnię. Jak zrobić slime DIY bez kleju, z 
pianki do golenia, z płynu do soczewek oraz z artykułów, które masz w swoim 

domu? Sprawdź mój przepis! 
 
Potrzebne rzeczy: 
Mąka ziemniaczana 
Odżywka do włosów 
Miseczka lub kubek 

 
Proporcje: 

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej 
• 1 łyżka odżywki do włosów 

 

Wszystkie składniki mieszamy w miseczce lub 
kubku. Gdy dobrze się połączą, powstałą masę 
bierzemy do rąk i ugniatamy do uzyskania gluta. 
Tak przygotowany slime przechowujemy w 
szczelnie zamkniętym pudełku. 
 

 
Przekonaj się, jakie to proste i niesamowite! 

Zachęcam do wspólnej zabawy dzieci i ich rodziców! 
 

Ciocia Ola 
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JUŻ WKRÓTCE… 

 

GAZETKA 

PRZEDSZKOLNA 
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A w niej ; 
- wakacyjne pomysły kulinarne 

- bezpieczne wakacje 
- wakacyjne zabawy  

- ciekawe artykułu i wpisy 

i wiele więcej 😊  

 
Redaktor mgr Anna Parysek 

(Fanpage Pedagożka z zielonym szalem) 


