
 ZŁAP ZA MŁOTEK – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

 

BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

FANTASTA/ 

FANTASTKA 

 

GAWĘDA I FORMY WYMIENNE 

Zaproszenie na zbiórkę gościa z gawędą lub przybyszów z innych światów. 

  TEATRZYK SAMORODNY 

Przedstawienie wg. pomysłów zuchów oparte na tematyce niesamowite przypadki ( 

 OBRZĘDOWOŚĆ 

1. Krąg Rady  - debata nad przyszłością losów świata. 

2. Okrzyk / uciszający/ „ZIELONE WŁOSY, ZIELONE BUTKI – TAKIE SĄ WŁAŚNIE UFOLUDKI” 

 PIOSENKI I PLĄSY 

1. „Ufoludek”   https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI 

 

Tekst piosenki: 

I.   Mój brat wciąż czyta o kosmitach  D A 

   Gwiazdach, planetach i orbitach   A D 

  O niczym innym nie chce słyszeć   D G  

  Nawet do UFO listy pisze    e A 

  Wreszcie zasłużył na nagrodę    D h 

  I latający ujrzał spodek     A D 

  Bo wylądował dziś w ogródku   G D  

  Pojazd zielonych ufoludków     A D 

 

REF. Zielone włosy, zielone butki     G D 

https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI
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Całe zielone są ufoludki     A D 

 

II. Kot na ich widok zaraz zmyka  

    Dziwnego boi się ludzika  

   Pies szybko przykrył nos ogonem  

   Może to gryzie to zielone  

  A czym się żywi śmieszny tworek  

  Czy zjedzą z nami podwieczorek  

  Kompot dostały, tort dostały  

  Zjadły, wypiły, odleciały  

 

Zielone włosy zielone butki  

Całe zielone są ufoludki 

 

 

 

UFOLUDEK 1 

http://chomikuj.pl/lecko/zachomikowane/piosenki/Ufoludek(1),4274696250.mp3(audio) 

 

 

1.  Ja jestem ufoludek, ufoludek    D A 

 Na Marsie mam ogródek, mam ogródek   A D 

 Gdy chodzę na spacery, na spacery    D H e  

To przedziwne mam maniery     A D  

Ref. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, Tańczę sobie na dwa pa, 

 Ti, ti, ta, ti, ti, ta, Tańczę na dwa pa   A  A  D  A  A  D  

http://chomikuj.pl/lecko/zachomikowane/piosenki/Ufoludek(1),4274696250.mp3(audio)
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2. Na Ziemi mam wakacje, mam wakacje,  

Tu wszędzie są akacje, 

 są akacje Pachnące barwne kwiaty, barwne kwiaty 

 A w ogóle świat jest w łaty. 

Ref. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Fantazja”   https://www.youtube.com/watch?v=RMTBeqGpcOg 

 

Tekst piosenki: 

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego,    G C D 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego , 

( fantazja) 

lalalalalala lalalalala.  

 

To szkiełko wszystko potrafi,   G 

https://www.youtube.com/watch?v=RMTBeqGpcOg
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na każde pytanie odpowie,   C 

wystarczy wziąć je do ręki    D e 

i wszystko będzie różowe,   C D 

wystarczy wziąć je do ręki,    G 

usypać ziarnko fantazji    C 

i już za chwile można    C D 

dolecieć aż do gwiazdy.    G     

 

Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego  

(fantazja) 

lalalalalala lalalalala.  

 

To szkiełko nigdy nie płacze, 

zawsze jest w dobrym humorze, 

to szkiełko wszystko rozumie,  

każdemu chętnie pomoże,  

wystarczy wziąć je do ręki  

ziarnko fantazji dosypać 

i już za chwile można 

z panem Kleksem w świat pomykać!  

 

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego  

(fantazja), 

lalalalalala lalalalala. 
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PLĄS   „Mała Czarodziejka” 

  

    Taka mała czarodziejka    C G 

   mi się spodobała,     G C     

taki duży uśmiech miała,   C G     

ona taka mała.    G C 

 

„Mała Miczitanka”  https://www.youtube.com/watch?v=xskwCCTddMg 

 

Piosenka dla starszych dzieci. Wersje dwie: Łatwiejsza pokazywana całymi dłońmi. 

Trudniejsza pokazywana dwoma palcami: kciukiem i wskazującym. Opisana wersja mówi o 

palcach, łatwo ją przekonwertować na dłonie. 

 

sł./muz. autor nieznany 

 

Taka mała Miczitanka     OPIS PLASU  

mi się spodobała,                     Pokazujemy palcami jaka mała (kciuk na dole) 

takie wielkie pióro miała,         Rozszerzamy palce, by je pokazać 

ona taka mała,                         Znowu jaka mała pokazujemy  

taka mała,                                Obracamy palce (kciuk na górze) 

takie pióro,                               Rozszerzamy palce 

takie pióro,                           Obracamy palce (kciuk na dole)  

taka mała,                                Zwężamy palce 

https://www.youtube.com/watch?v=xskwCCTddMg
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taka mała,                               Obracamy palce (kciuk na górze) 

takie pióro,                              Rozszerzamy palce 

takie pióro,                              Obracamy palce (kciuk na dole)  

taka mała.                           Zwężamy palce 

 

Piosenka  „Bańkę łap”  https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E 

Gummi Miś - Bańkę 

Łap.mp3
 

  Tekst piosenki: 

I. Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańka, bańka, bańka, tam i tu. 

 

Śpiewam kąpiąc się, 

bańka tam i tu 

roztańczone bańki, 

wszędzie pełno baniek jest. 

 

Ale fajna, bańkę łap 

bańka, bańka, bańka bańka tam 

bańka, bańka, bańka, bańka tu 

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E


 ZŁAP ZA MŁOTEK – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

bańka tam i tu.  

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 
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bańka, bańka, bańka, bańka tam i tu 

bańka, bańka, bańka, bańka tam i tu 

 

Śpiewam kąpiąc się, 

bańka tam i tu 

roztańczone bańki, 

wszędzie pełno baniek jest. 

 

Ale fajna, bańkę łap 

bańka, bańka, bańka bańka tam 

bańka, bańka, bańka, bańka tu 

bańka tam i tu.  

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 
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bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

Bańkę łap, 

bańkę łap, 

bańkę, bańkę, bańkę łap! 

chlup, chlup, chlup, chlup 

bańkę łap! 

 

 MAJSTERKA TEMATYCZNA 

1.Malowanie bańkami mydlanymi  https://www.youtube.com/watch?v=E9s_tC-tjr0 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNFX-K2THyQ 

 

 

Zabawa 1 

Bańki mydlane (płyn) (można samemu zrobić z wody i płynu do 

mycia naczyń), 

Farbki, bibuła lub barwnik spożywczy (ten ostatni odradzam, gdyż 

może być problem ze zmyciem), 

Słomka. 

Barwię płyn do baniek bibułą lub farbką.  Próbujemy dmuchać w bańki tak, aby wylądowały 

na  kartce papieru i sprawdzamy, czy zostają jakieś ślady. Ślady zostają, ale są słabe i 

niektórych kolorów wody praktycznie nawet nie widać. Tutaj na zdjęciu udało mi się z 

czerwoną. A wycelować bańką w kartkę nie jest łatwo.  

Zabawa 2 

https://www.youtube.com/watch?v=E9s_tC-tjr0
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFX-K2THyQ
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Barwię płyn do baniek bibułą i wlewam do małego pojemniczka, który ustawiam  na kartce (a 

pod kartką najlepiej ręcznik)  i dmucham  w kolorową wodę(dziecko 

absolutnie nie może napić się tej wody przez przypadek!), aby postały 

jak najwyższe ‘bąbelkowe góry’ ( o nich pisałam wcześniej tutaj), 

które tym razem są tak duże, że się wylewają poza pojemnik J  Prze 

szczęśliwe dziecko widząc kolorową górę z bąbli przybiega z 

dinozaurem,  którego chce tam włożyć, ale wpada na inny pomysł- wymyślił sobie 

zdmuchiwanie bąbelków.   Kolorowe bąbelkowe góry  cieszyły się póki co największym 

powodzeniem.  Malowanie bąbelkami w  tym przypadków również nie za bardzo wyszło, gdyż 

po  bąbelkowych górach powstały plamy, a nie kolorowe bąble.   

Zabawa 3 

Namalowanie bąbelków było możliwe dopiero  po przyłożeniu czystej kartki do ‘bąbelkowej 

góry’. Bąbelki dopiero wtedy mogły  odcisnąć swoje kolorowe kształty na kartce.  

 

Uwaga! 

Zabawa w robienie ‘bąbelkowych gór’ zdecydowanie dla starszych dzieci, przy których  mamy 

pewność, że nie wypiją przypadkiem płynu do baniek. 

Zamiast barwnika spożywczego lepiej używać farbki lub bibuły do barwienia wody, gdyż 

barwnik ciężko zmyć. 

   

 

2,Malowanie mlekiem i na mleku. 

Malowanie mlekiem   https://www.youtube.com/watch?v=i2w0ynQtLt0 

Malowanie na mleku  https://www.youtube.com/watch?v=-9ceoyP3ITs 

 

Jedna z naszych zabaw plastycznych w połączeniu z eksperymentowaniem. Łączymy barwniki 

z mlekiem i tworzymy ruchome obrazy. Na naszych 

innych filmach znajdziecie też inne pomysły na zabawy 

dla dzieci, eksperymenty dla przedszkolaków i proste 

prace plastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=i2w0ynQtLt0
https://www.youtube.com/watch?v=-9ceoyP3ITs
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Potrzebować będziemy : 

* talerz 

* mleko 

* farby lub barwnik spożywczy 

* patyczek do uszu , wykałaczka 

* płyn do  mycia naczyń  

 

Do talerza wlewamy trochę mleka, następnie rozrobiony wcześniej barwnik lub rozwodnioną 

farbę. Najlepszy efekt otrzymamy powoli wlewając różne kolory, można użyć do tego 

zakraplacza. Wykałaczką możemy  delikatnie rysować i łączyć kolory 

Dla lepszego efektu, możemy zamoczyć patyczek w płynie do 

mycia naczyń i delikatnie dotykać powstałego malowidła. 

Farby tworzą niesamowite malowidła i sprawiają wrażenie 

ruchomych obrazów.  

 

Jak to działa? 

Farby czy barwniki spożywcze mają mniejszą gęstość niż mleko, więc pozostają zawieszone 

pomiędzy molekułami tłuszczu. Płyn do mycia naczyń rozbija molekuły tłuszczu i pozwala 

barwnikom rozprzestrzenić się w mleku. 

3.Malowanie balonami z farbą: 

 Zabawa ta wymaga sporo ruchu więc będzie idealną propozycją dla aktywnych smyków. 

Zaczynajmy! 

Potrzebujecie: 

stare prześcieradło lub poszewkę na pościel, 

balony, 

wodę, 

butelkę z dziurką w nakrętce, 

farby, 
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karton lub inny pojemnik, 

kartki z bloku, 

taśmę 

W pierwszej kolejności musicie rozrobić farby z wodą (najlepiej kilka kolorów). Chodzi tylko o 

delikatne ich rozcieńczenie, ponieważ farby w tubkach są dość gęste. Najłatwiej jest 

wymieszać je w butelce i później przelać bezpośrednio do balonów. Zdecydowanie łatwiej 

będzie Wam, gdy zrobicie mały otworek w nakrętce. Gdy napełnicie balony, spróbujcie je 

delikatnie napompować (uważajcie bo farba może chlapać!), na koniec dobrze je zawiążcie.  

 

Gdy balony będą już gotowe przenieście je na ogródek lub na trawnik przed blokiem. Tam też 

rozłóżcie prześcieradło lub poszewkę, na które później powrzucacie 

baloniki. Zadaniem dziecka będzie skoczyć na nie tak by pękły. W 

ten sposób stworzycie niepowtarzalne dzieło.  

 

 

Druga wersja zabawy z wykorzystaniem tak samo przygotowanych balonów, to rzucanie ich 

do kartonu. Wcześniej wyklejcie go kartkami na których będą 

powstawały Wasze malunki. Najlepiej będzie rzucać je z 

pewnej odległości, Franek na koniec pomagał sobie nóżką, 

rozbijając balony które nie pękły podczas rzucania. Wy 

również spróbujcie takiej metody. 

Inną formą tej samej zabawy jest rzucania napełnionymi farbą balonami w kierunku szarego 

papieru opartego na podstawce lub położonej na podłodze ( pękające balony będą tworzyły 

swoisty obraz, rzut balonów i miejsce można wybierać tworząc rysunek – malunek). 

4.Wykonanie – budowa rakiety ( magicznej) z materiałów z odzysku. 

Budowa rakiety  

Wystarczy pusta butelka po napoju lub jogurcie, trochę tektury, starych gazet, kleju, farb i 

cierpliwości. W efekcie otrzymać można całkiem fajną zabawkę, którą dziecko nie tylko może 

samodzielnie wykonać, ale i bawić się wykorzystując swoje niesamowite fantazje o 

podbojach kosmosu. 

 Materiały do rakiety 

plastikowe butelki, 
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tektura, np. z kartonowego pudełka, 

tektura warstwowa (*opcjonalnie), 

taśma klejąca lub malarska, 

nożyczki, 

stare gazety, 

klej do drzewa i papieru (klej PVA), 

farby akrylowe i pędzle, 

wykałaczki lub cienkie patyczki, 

marker. 

Pierwszym etapem tworzenia rakiety jest przygotowanie bazy, czyli rusztowania dla rakiety. 

Potrzebna nam do tego czysta butelka, trochę tektury i taśmy klejącej. Czubek rakiety 

wykonujemy ze sporego koła wyciętego z kartonowego 

opakowania. Koło przecinamy na pół i sklejamy taśmą 

klejącą w stożek, po czym także taśmą, mocujemy do 

butelki. Stateczniki można wykonać na wiele sposobów. 

Tu mamy dwa pomysły. Jedna rakieta została 

wyposażona w stateczniki z grubej tektury 

pięciowarstwowej, druga z kartonowego pudełka. W 

każdym przypadku przed naszkicowaniem kształtu 

statecznika w pierwszej kolejności odrysowaliśmy profil 

butelki na tekturze. Tektura warstwowa jest gruba, więc 

nie trzeba jej składać, by stateczniki były trwałe. 

Kartonowe pudełko jest jednak dość miękkie i cienkie, 

więc dla trwałości zabawki każdy statecznik został 

wycięty ze złożonego na pół kartonu. Do butelek stateczniki zostały wstępnie zamocowane 

taśmą klejącą, choć lepsza jest papierowa taśma malarska. 

  

Rusztowanie rakiety kosmicznej wykonane z butelek po 

napoju i jogurcie, kawałków tektury i tektury falistej, oraz 

taśmy klejącej 

Kolejny etap recyklingu tworzyw sztucznych to oklejenie 

rusztowania kawałkami starej gazety czarno-białej. 

Najlepsze są paski. Jeśli butelki mają mieć widoczne małe 

rowki, będą potrzebne także mniejsze kawałeczki gazet. 
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Przykładem jest tu wyższa z rakiet, wykonana z butelki po napoju dla dzieci. Taka butelka jest 

za trudna do obrobienia dla dziecka w wieku przedszkolnym, przynajmniej dla tych, które 

znam. Jest zbyt wiele szczegółów. Najlepsze będą proste butelki. Jeśli pierwszą warstwę gazet 

trudno Wam przykleić mieszaniną kleju PVA z wodą (w stosunku 1:1), możecie to zrobić mniej 

rozwodnionym klejem. Później można już wykorzystywać standardową u ans mieszaniną. 

  

 

Po wyschnięciu warstwy papier mache można przystąpić do malowania lub oklejania 

kolorowym papierem. W naszym dzisiejszym projekcie wybieramy malowanie farbami 

akrylowymi i lateksowymi. Te ostatnie to 

farby do wnętrz, do malowania ścian. U 

nas kolory wybierały dzieci. Zapewne każdy 

bez problemu domyśli się, która rakieta 

została zaprojektowana przez chłopca, a 

która przez dziewczynkę. Niektóre farby 

pozwalają pokryć nadruk gazet już przy 

zastosowaniu jednej warstwy farby. U nas 

są to kolory czarny, błękitny i fioletowy. 

Dwie ostatnie to farby lateksowe. Dla 

pozostałych barw konieczne było 

wykonanie warstwy podkładowej białą 

farbą. Dobrze, że farby te tak szybko 

schną. - Mamo. Pamiętaj o śrubkach. 

Trzeba zrobić takie malutkie kropeczki, 

żeby było widać śrubki. - Do tego 

potrzebne nam było już jakieś bardziej 

szczegółowe narzędzie. Z czarnym kolorem poradzić sobie można bez problemu rysując 

szczegóły markerem. W kolorze już trudniej. Są co prawda dostępne w sprzedaży kolorowe 

markery, ale my ich nie mamy. Pozostaje wykałaczka i żmudne nanoszenie kropek farby na 

rakietę.  

 

II wersja  https://www.youtube.com/watch?v=-Qj8IU-rlRs 

5. Rysowanie lub wykonanie makiety miasta przyszłości ( pomysł zuchów). 

 

 GRY I ZBAWY  

https://www.youtube.com/watch?v=-Qj8IU-rlRs


 ZŁAP ZA MŁOTEK – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

1. Rysowanie baniek oburącz na kartce do piosenki „Bańkę łap” wg. pomysłu Dh. Moniki 

Glanowskiej. ( na ciszy w muzyce zmiana kartki). 

2.Zabawa/majsterka : pokaz mody z przyszłości. 

3. Zabawa w Ćwierćland. 

 INNE ZBÓRKI 

1. Zbiórka poświęcona przyszłości. 

2. odwiedzanie na zbiórkach dziwnych krain ( mogą być one wymyślone przez zuchy przed 

rozpoczęciem cyklu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 

 


