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EKOLOGICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI
UŻYWAJ TYLKO Z OPIEKUNEM!

 

Kwasek cytrynowy - idealny
do odkamieniania czajnika.

Pasta z sody oczyszczonej i octu
do czyszczenia piekarnika.

Odśwież swoje obuwie sportowe.
Wspólnie z rodzicami wsypcie
łyżeczkę sody oczyszczonej 

do każdego z butów.



WŁASNE MYDEŁKO - KROK PO KROKU

Przygotuj bazę mydlaną.1. 2. Z pomocą opiekuna rozpuść bazę mydlaną w
kąpieli wodnej lub małym rondelku.

3. Do podgrzanej i roztopionej bazy dodaj
ulubiony olejek eteryczny i wybrane dodatki.

4. Przygotowaną bazę wlej do foremek. 
Mogą być silikonowe takie jak do pieczenia
ciastek lub czekoladek.

5. Poczekaj aż substancja stężeje. Wyciągnij 
z foremki. Mydełka gotowe!

baza mydlana,
rondelek,
olejki eteryczne,
płatki kwiatków,
silikonowe foremki.

Lista składników:



wytłoczki po jajkach
klej/taśma dwustronna
nożyczki (korzystaj z opiekunem)
kartka papieru
kredka lub ołówek
farbka i pędzel (opcjonalnie)

ZABAWY PLASTYCZNE
POTRZEBNE MATERIAŁY:



KWIATEK KROK PO KROKU

Wycinamy jedną część wytłoczki.1.
    POPROŚ O POMOC dorosłego.

2. Na dnie wytłoczki robimy mały otwór, włożymy
tam później łodygę kwiatka.

3. Z płaskiej części pudełka po jajkach wycinamy
długi prostokąt, będzie to nasza łodyga.

4. Zagiętą końcówkę łodygi wkładamy do wcześniej
przygotowanego otworu.

5 Wycinamy listki i doklejamy je taśmą dwustronną
do łodygi.

6. Kwiatki gotowe! Możesz je pomalować farbą
na dowolny kolor.



PORTRET KRÓLIKA KROK PO KROKU

Na kartce papieru rysujemy ramkę, którą
kolorujemy.

1. 2. Na środku rysujemy tors naszego królika. 3. Odcięta wytłoczka będzie głową królika.
Przyklejamy ją taśmą dwustronną do kartki.

4. Wycinamy uszy z reszty pudełka i taśmą
dwustronną przyklejamy powyżej głowy.

5. W dowolny sposób ozdób tło portretu. 6. Portret królika gotowy!



PIOSENKA
"Wyobraźcie sobie"                     Chwyty gitarowe: CG, CG, FCGC, FCGC

Autor muzyki i tekstu: Agata Zorychta - Gruszka

1.
Wyobraźcie sobie taki świat,
w którym woda szumi, szumi las.
Na na na na na na,
szumi, szumi las.
Wokół krąży kolorowy paź.
Ptaszek śpiewa zachwycając nas.
Na na na na na na,
zachwycając nas.
Ref.:
Czy to są sny? Czy zechciałbyś...
Zostawić właśnie taki świat po sobie,
aby inni mogli pięknie żyć.
Czy tylko my? Czy tylko człowiek? 
Może teraz w takim świecie żyć?

2.
Pod stopami miękki, piękny puch.
Śnieżki obsypały świata pół.
Na na na na na na,
śnieży, piękny świat.
Wiosną znowu delikatny pąk,
przypomina nam cudowną woń.
Na na na na na na,
kwiatów piekną woń.
Ref.:
Czy to są sny? Czy zechciałbyś...
Zostawić właśnie taki świat po sobie,
aby inni mogli pięknie żyć.
Czy tylko my? Czy tylko człowiek? 
Może teraz w takim świecie żyć?


