
Mamy dla was parę propozycji do wykonania w wolnym czasie ;)  
 
 

 
 
 

Doświadczenie: 
Ocean w butelce 

 
Materiały: 

• przezroczysta plastikowa butelka z zakrętką o pojemności min. 1 litra, 
oczyszczona z etykiet 

• woda 
• atrament lub niebieski barwnik spożywczy 

• olej jadalny 
• opcjonalnie również muszelki, figurki rybek, kamyki, piasek 

Nalej wodę do połowy butelki. Dodaj kilka kropel atramentu lub wsyp 
szczyptę barwnika – do uzyskania 

niebieskiego koloru. Możesz włożyć do butelki kamyki, muszle, figurki 
rybek, wsypać piasek. 

Następnie wlej do butelki olej, aż po samą nakrętkę. Zakręć bardzo mocno 
korek. Trzymając butelkę 

poziomo obiema rękami przechylaj lekko butelkę raz z jednej, raz z drugiej 
strony, naśladując 

poruszanie się fal oceanicznych.  
 



 
 
 

Zabawa plastyczna - Latająca ryba 

 
Materiały: 

pasek papieru długości 12 cm i szerokości 2 cm, nożyczki 
Z papieru wytnij paski długości 12 cm i szerokości 2 cm. Natnij paski na 

głębokość 1 cm, w odległości 
ok. 1,5 cm od jego końca. Z prawej strony natnij paski od dołu, a z lewej od 

góry. Przełóż nacięcia, tak 
by powstały rybki. Wyrzuć rybki energicznie do góry, obserwuj jak szybko 

wirują spadając. 
 



 
 

 
 

Skarpetkowa rybka 

 
Materiały: 

skarpetka (np. bez pary, za mała), 2 koraliki lub guziki, nitka i igła, gałganki 
do wypchania, sznureczek 

Wypchaj skarpetkę gałgankami (lub wypełnieniem z poduszki, watą, 
sianem, kaszą itp.). Zawiąż skarpetę 

sznurkiem, tak aby powstał tułów i ogon. Przyszyj oczy. Rybę możesz 
używać jako zabawki, 

ozdoby, odstresowywacza – dobrze się ją miętosi, podrzuca i łapie. 
 
 
 

 



Podwodny świat 
 

Materiały: 
grubszy papier (np. brystol, blok techniczny), kredki świecowe lub pastele 

olejowe, niebieska farba 
wodna (akwarela, plakatówka, tempera), naczynie z wodą, szeroki pędzel 
Naszykuj stanowisko pracy, zabezpiecz stół przed ubrudzeniem. Narysuj 

jasnymi kredkami podwodny 
świat: ryby, ośmiornice, rozgwiazdy, meduzy, żółwie, koralowce, glony, 

rośliny wodne. Staraj się 
mocno naciskać kredką. Następnie zamaluj całą kartkę rozwodnioną 

niebieską farbą i pozostaw 
do wyschnięcia. Wodna farba nie pokryje tłustych rysunków narysowanych 

kredkami lub pastelami, 
dzięki czemu powstanie piękny rysunek morskich stworzeń zanurzonych w 

błękitnej wodzie. 
 
 
 

 

 


