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BURZA MÓZGÓW DO  SPRAWNOŚCI 

PRZYJACIEL MADAGASKARU 

 

 

PIOSENKI I PLĄSY  

 
1. „Daleko w Afryce…” 

 

„Tam w Afryce rzeka Nil” 

 

 Tam w Afryce rzeka Nil,  

W niej krokodyl mały żył 

 Z tatą krokodylem Pływał sobie Nilem 

 I śpiewał tak: 

 Tam w Afryce.. 

 

Opis pląsu 

Tam w Afryce rzeka Nil   - pokazujemy palcem na wprost niby to 

postukując, 

 W niej krokodyl            - kłapiemy dłońmi udając paszczę krokodyla,  

mały         – pokazujemy coś małego blisko siebie trzymając 

dłonie,  

Z tatą krokodylem       - pokazujemy dużą paszczę,  

Pływał sobie Nilem      - pokazujemy ruch płynącej ryby.  

Powtarzamy coraz szybciej. 

 

2. „Tam stoją krokodyle…  

https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-

+pokazwyanki/nosoro*c5*bcce,4814738093.mp3(audio) 

 

Tu stoją krokodyle i orangutany, 

Dwa malutkie wężyki i królewski orzeł, 

I kot i mysz i bardzo duży słoń, 

https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/nosoro*c5*bcce,4814738093.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/nosoro*c5*bcce,4814738093.mp3(audio)
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Dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców. 

 

Śpiewamy i pokazujemy: 

Tu stoją krokodyle – kłapiemy paszczami krokodyli dłońmi, 

I orangutany – kręcimy bioderkami, 

Dwa malutkie wężyki – wykonujemy ruch płynącej fali obiema rękoma, 

I królewski orzeł – machamy rękami jak byśmy fruwali, 

I kot i mysz – pokazujemy malutkie wąsiki pod nosem, 

I bardzo duży słoń – ręką pokazujemy trąbę, 

Dlaczego jeszcze nie ma- szukamy ich przez niby- lornetkę, 

dwóch nosorożców- pokazujemy rękoma rogi nosorożca. 

 

3. „Statki z bananami…” 

Płyną statki 

Płyną statki z bananami w siną dal 

Ładi bu daj daj, ładi bu daj 

A każdy ładowacz śpiewa tak 

Ładi bu daj daj, ładi bu daj 

 Podaj, podaj, podaj mi proszę 

 Bananów kosz 

Opis zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBIOMySd4Qg 

W rytm melodii wykonujemy następujące ruchy: kierujemy biodra w prawo, 

potem w lewo, w przód i w tył. Potem w prawo, w lewo, itd. Stoimy przy tym w 

kole, łapiąc się z tyłu rękami. Z każdym kolejnym powtórzeniem pląsu 

systematycznie przyspieszamy. 

 

Inną wersją tego pląsu jest uderzanie o kolana najpierw sąsiada z prawej 

strony, potem własne, potem sąsiada z lewej strony, potem znowu własne, z 

prawej itd. (ten pląs można również wykonywać siedząc). 

WERSJA II 
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Płyną statki z bananami w siną dal, 

łabudi daj daj, łabudi daj. 

A każdy ładowacz śpiewa tak, 

łabudi daj daj, łabudi daj. 

Podaj, podaj, podaj-mi podaj, 

bananów kosz. 

Podaj, podaj, podaj-mi podaj, 

bananów kosz. 

 

Opis zabawy: 

Siedzimy w pozycji klęczącej i uderzamy na zmianę do rytmu 

w swoje kolana partnera po prawej stronie 

następnie znów swoje, partnera po lewej stronie, znów swoje i po prawej. 

"czyli swoje, prawo ,swoje, lewo, swoje, prawo" 

Informacja: 

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu. 

WERSJA III  

 

Płyną statki z bananami w siną dal 

 łabu di daj daj łabu di daj  

a każdy marynarz śpiewa tak 

 łabu di daj daj ła bu di daj  

Podaj, podaj, podaj mi proszę bananów kosz 

 Podaj, podaj, podaj mi proszę bananów kosz  

Opis zabawy: 

A gra się w to tak stajemy w kółku i śpiewamy kręcąc się w lewo prawo przód i 

tył następnie osoba stawia swoja lewa noga za prawa noga sąsiada po 
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odśpiewaniu następnie stawia nogę lewa za prawa osoby obok sąsiad a i po 

kolejnym odśpiewaniu stajemy bokiem i trzymamy bioder osoby obok następna 

kolejka wygląda tak że trzymamy bioder osoby przed naszym sąsiadem a 

ostatnia kolejka wygląda tak ze wszyscy siadają na kolanach osób z tylu i przy 

wszystkich wykonujemy krok w prawo lewo przód i ty 

 

4. Pląs „10 małych murzynków” 

 

 Dziesięciu murzynków w spodenkach na szelkach,  

Taką piosenkę nam zaśpiewało: 

 O, Elena ty, buzi, buzi daj, 

Opis zabawy: 

Osoba prowadząca śpiewa i pokazuje gesty po 1 wersie a reszta uczestników 

zabawy za nią powtarza. Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu. 

Dziesięciu murzynków  - pokazujemy dziesięć paluszków, 

w spodenkach na szelkach   -pokazujemy spodenki ciągnąc od dołu do góry, 

 szelki pokazując naciągając niewidzialne taśmy szelek, 

Taką piosenkę  - pokazujemy rękoma coś wielkiego rozstawiając je jak 

najszerzej,  

nam zaśpiewało  - gramy na niewidzialnej gitarze 

O, Elen  - wyciągamy do niej ręce ty, buzi, buzi daj- paluszkami przeciągamy po 

wargach 

O, Elena, balua, balue. O, Elen  a- wyciągamy do niej ręce 

 balua, balue   -raz jedno, raz drugie biodro podpieramy dłońmi. 

 

„Czterech małych murzynków „ 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2e8dLGdEw&feature=youtu.be&t=11 

1. Czterech małych Murzynków poszło do lasu po mech  

Jednego zjadły wilki zostało tylko trzech. 
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2. Trzech małych Murzynków kopało wielki rów  

Jednego zasypał piasek zostało tylko dwóch. 

3. Dwóch małych Murzynków kąpało się w rzece Eden. 

Jednego zjadł krokodyl i został tylko jeden. 

4. Jeden mały Murzynek ożenił się z panną Mery  

I już po czterech latach było Murzynków czterech. 

5. Czterech małych Murzynków poszło do lasu po mech 

itd. 

OPIS ZABAWY: 

jeden, dwa trzy, cztery - przy wyliczaniu pokazujemy odpowiednią ilość palców 

prawej dłoni przed sobą. 

Murzynki - pokazujemy " smarowanie policzków" 

1 - wers naśladujemy marsz 

2 - wers pokazujemy dłońmi przed sobą kłapanie szczęk wilka 

3 - wers naśladujemy kopanie rowu 

4 - wers kucamy nakrywając ciało i głowę rękoma 

5 - wers pływamy na sucho kraulem 

6 - wers wyciągamy przed siebie ręce i kłapiemy nim jak wielkim dziobem 

7 - wers ruszamy biodrami lekko uginając kolana 

8 - wers pokazujemy czterech Murzynków i zaczynamy od nowa 

INFORMACJA: 

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu 

 

5. Przerobiona wersja „My idziemy na bizony” 

 

„Idziemy na bizony” 

 

https://youtu.be/RiKNcwt5yg0 
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 My idziemy na bizony, 

 My się bizonów nie boimy, 

 Bo mamy dzida – 

 O, a co to? – 

 Wielki las (wielka łąka, wielka woda, wielki kamień, bizon)!  

Nie możemy przejść nad, Nie możemy przejść pod, 

 Nie możemy jej- go obejść Więc go (ją) wyrąbiemy (wykosimy, 

przepłyniemy, przeskoczymy, uciekamy).  

 

Opis pląsu: 

My idziemy na bizony   - maszerujemy w miejscu, 

 My się bizonów nie boimy,    - kiwamy głową i ręką w geście przeczącym, 

 Bo mamy dzida    - wyciągamy z boku dzidę, - 

 o, a co to?     - wskazujemy palcem przed siebie wielkie....  

- pokazujemy rękami łąkę, las.. 

 Nie możemy przejść nad   - obiema rękami pokazujemy droga 

przechodzenia nad czymś 

 Nie możemy przejść pod   - obiema rękami pokazujemy droga 

przechodzenia pod czymś 

 Nie możemy jej - go obejść    - obiema rękami pokazujemy droga 

omijania czegoś 

 Więc go (ją): 

 Wyrąbiemy   -  wykonujemy gest ścinania drzewa,  

Wykosimy   - wykonujemy gest koszenia kosą, 

 Przepłyniemy   - wykonujemy gest płynięcia kraulem, 

 Obejdziemy    - wykonujemy gest obejścia, 

 Przy ostatniej zwrotce na słowo bizon   - wszystkie gesty wykonujemy w 

odwrotnej kolejności pokazując swą ucieczkę (lub odwracamy się i 

uciekamy z krzykiem). 

 

     7.Piosenka „Wyginam śmiało ciało”  

    https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA 

 

REF:   x 4  Wyginam śmiało ciało 

https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA
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                 Wyginam śmiało ciało 

       Wyginam śmiało ciało 

      Dla mnie to... Mało! 

 

I. Słuchajcie sensowne panienki 

Prawdziwy król Julian tu stoi 

Uwielbiam, kiedy laseczki wprawiają w ruch wesołe ciałka 

Gdy ruszacie bioderkami, róbcie to słodko smacznie i zdrowo 

Zgoda? 

 

II. Gdy słodka jest, bez makijażu ma być 

Figurę ty masz, do faceta już idź  

Gdy słodka jest, bez makijażu ma być 

Figurę ty masz, dla faceta już się idź 

 

III. Ten cudowny wdzięk I wywołuje lęk 

Gdy się budzę za te cuda każdy by pękł  

Ten cudowny wdzięk I wywołuje lęk 

Gdy się budzę za te cuda każdy by pękł  

 

IV. Macie w sobie to, jak Titanic nas ciągniecie na samo dno  

Wy w sobie macie takie coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość  

Macie w sobie to, jak Titanic nas ciągniecie na samo dno  

Wy macie w sobie takie coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość 

 

REF:    x 3 
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V. Gdy słodka jest, bez makijażu ma być 

Figurę ty masz, dla faceta już idź [Powab!] 

Gdy słodka jest, bez makijażu ma być 

Figurę ty masz, do faceta już idź [Powab!] 

 

VI.  A kreskę zrób na oku sobie pikesik 

I puder rzuć na nosek sobie, gdy chcesz 

I brewki czarną sobie kredką to zrób 

Pomadke i facetów masz już u stóp 

 

VII. Gdy ładna buzia twa i bioder łuk 

Każdy by od razu mógł 

No bo wy macie w sobie to coś 

My faceci tak jak leci nie mamy dość 

 

VIII. Gdy ładna buzia twa i bioder łuk 

Każdy by od razu mógł 

No bo wy macie w sobie to coś 

My faceci tak jak leci nie mamy dość 

 

Whoo! Wha!  x4 

Mało! 

 

REF :   x 2 

Dla mnie to mało mało  x3 
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Trzy,dwa,raz.... 

 

      8.Taniec Waka, waka…  https://www.youtube.com/watch?v=ATIoVln4L0c 

 

 

               GRY I ĆWICZENIA 

Berek z lwem 

 

 „Berek” 

 

W wyniku wyliczanki wybierany jest „berek”. Goni uczestników i kogo 

dotknie, to ta osoba staje się berkiem. Można wprowadzać do tej 

zabawy różne urozmaicenia np.: 

Berek–kucanka, berek w parach, berek drewniany, berek słupek itd. 

 

               OBRZEDOWOŚC 

Wprowadzenie języka Suahili do obrzędowości zbiórki 

Przykłady kilu ważniejszych słów 

Kilka słów (wymowa: y jak j, j jak dż, w jak ł, poza tym jak po polsku): 

 

ja – mimi 

ty – wewe 

on – yeye 

my – sisi 

oni – wao 

co? – nini? 

kto? – nani? 

https://www.youtube.com/watch?v=ATIoVln4L0c
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gdzie? – mahali gani? 

dokąd? – wapi? 

kiedy? – hini? 

jak? – vipi? 

dlaczego? – kwanini? 

który? – ipi? 

Jedzenie: 

maziwa – mleko 

chai – herbata 

mkate – chleb 

nyama – mięso 

pombe – piwo 

siagi – masło 

kahawa – kawa 

baridi – zimne 

moto – gorące 

samaki – ryba 

chakula – jedzenie 

chumvi – sól 

sukari – cukier 

Zwierzęta: 

simba – lew 

duma – gepardnne: 

Inne: 
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leo – dzisiaj 

kesho – jutro 

sasa – teraz 

pole-pole – spokojnie, wolno 

haraka – szybko 

-enda – iść 

-la – jeść 

-ja – przyjść 

kununua – kupić 

kuuza – sprzedać 

-nywa – pić 

kulala – spać 

kusimama – zatrzymać 

barabara – droga 

duka – sklep 

fedha/pesa – pieniądze 

hoteli – hotel 

chumba – pokój 

kitanda – łóżko 

hospitali – szpital 

polici – policja 

bwana – pan 

bibi – pani 

bi – kobieta niezamężna 
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twiga – żyrafa 

punda milia – zebra 

nyani – małpa 

tembo – słoń 

kuku – kurczak, kura 

mbwa – pies 

Liczebniki: 

moja – jeden 

mbili – dwa 

tatu – trzy 

nne – cztery 

tano – pięć 

sita – sześć 

saba – siedem 

nane – osiem 

tisa – dziewięć 

kumi – dziesięć 

kumi na moja – jedenaście 

kumi na mbili – dwanaście 

ishirini – dwadzieścia 

ishirini na moja – dwadzieścia jeden 

thelathini – trzydzieści 

arobaini – czterdzieści 

hamsini – pięćdziesiąt 
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mia moja – sto 

elfu moja – tysiąc 

Zwroty w swahili: 

jambo – cześć [czyt. dżambo] 

hakuna matata – nie martw się 

una karibishwa – witam 

habari? – jak się masz? 

mzuri tu – nawet dobrze 

na wewe, je? – a ty? 

mbaya – źle/zły 

tafadhali – proszę 

asante [sana] – dziękuję [bardzo] 

samahani – przepraszam 

vipi? – cześć / co u Ciebie? 

mzuri – dobrze (najczęstsza odpowiedź) 

asabuhi njema – dzień dobry 

habari ya asubuhi – dzień dobry (do 12.00) 

habari ya mehana – dzień dobry (po 12.00) 

habari ya jioni – dobry wieczór 

kwaheri – do widzenia 

lala salama – dobranoc 

karibu ndani tafadhali – proszę wejść 

keti tafadhali – proszę usiąść 

ume kuja kutoka wapi? – skąd pochodzisz? 
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nime toka... – pochodzę z... 

jina lako nani? – jak masz na imię? 

jina langu ni... – na imię mam... 

waweza kuongea kiswahili? – mówisz w suahili? 

ndiyo – tak 

hapana – nie 

kidogo tu – tylko trochę 

waonaje...? – jak ci się podoba w...? 

hapa napenda – podoba mi się 

hewa hapa in joto, sivyo? – jest gorąco, prawda? 

ndiyo, kidogo – tak, owszem 

una kwenda wapi? – dokąd idziesz/jedziesz? 

nakwenda... – idę do... 

geuka kulia – skręcić w prawo 

geuka kushoto – skręcić w lewo 

enda moja kwa moja – iść prosto 

simama hapa tafadhali – proszę, zatrzymaj się tutaj 

ngapi? – ile? 

inagharimu pesa ngapi? – ile to kosztuje? 

waweza kupunguza – drogo 

nita nunva – kupię to 

sawa – ładny 

ngoja kidogo – poczekaj chwilę 

ni badilishe pesa kwanza – muszę rozmienić pieniądze 
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wapi choo? – gdzie jest toaleta? 

naweza kupata wapi kinywaji? – gdzie mogę się czegoś napić? 

kikombe kimoja cha kahawa – filiżanka kawy 

hoteli iko wapi? – gdzie jest hotel? 

njia hii ina-enda wapi? – dokąd prowadzi ta droga? 

tafadhali nisaidie kusukuma gari – proszę mi pomóc popchnąć samochód 

tafadhali badilisha gurudumu hili – proszę zmienić koło 

 

PRZYKŁADY IMION: 

Damskie imiona 

Abena  

Adanna 

Adwoa 

Alaba 

Ama 

Chinasa 

Dada 

Dayo 

Desta 

Ekua 

Folami 

Halima  

Kamaria 

Lerato  
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Lesedi 

Marjani 

Olayinka 

Sanaa 

Subira 

Zuri  

Zola  

Ayo lub Ayodele  

Berko 

Bosede 

Kobina 

Kofi 

Mosi 

Neo 

Otieno 

Simba 

Męskie imiona 

Abena 

Adanna 

Adwoa 

Alaba 

Ama 

Chinasa 

Dada 
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Dayo 

Desta 

Ekua 

Folami 

Halima 

Kamaria 

Lerato 

Lesedi 

Marjani 

Olayinka 

Sanaa 

Subira 

Zuri 

Zola 

Ayo 

Berko 

Bosede 

Kobina 

Kofi 

Mosi 

Neo 

Otieno 

Simba 

Żoel 
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Makumba 

 

 

 

               ZABAWY TEMATYCZNE 

Zabawa „Kamień, papier, nożyce” 

 – przegrany odbija swoje dłonie wymalowane węglem  na swojej twarzy 

 

Prosta gra dla dzieci i dorosłych do której potrzebujemy dwóch 

uczestników. Na wcześniej umówiony sygnał, wysuwamy do przodu 

prawą dłoń  ułożoną na kształt jednego z symboli: 

Kamień – dłoń zamknięta w pięść 

Nożyce – dwa rozwarte palce (wskazujący i duży) 

Papier – płasko otwarta dłoń 

Opis gry : 

Po wysunięciu dłoni porównujemy symbole zgodnie z poniższą zasadą: 

 

Kamień wygrywa z nożycami, bo może je rozbić. 

Nożyce wygrywają z papierem, bo mogą go przeciąć 

Papier wygrywa z kamieniem, który można nim owinąć. 

Pokazanie tego samego oznacza remis, więc grę powtarzamy. 

 

Uczestnik, który wygrał rundę otrzymuje jeden punkt, oczywiście sposób 

punktacji ustalamy wcześniej. Gra kończy się w momencie gdy jeden z 

graczy zdobędzie wymaganą liczbę punktów. 

 

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOSCI 

1. Pisanie imion w języku Suahili    https://pl.wikipedia.org/wiki/Suahili 

2. Rytualne parzenie herbatki Suahili  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Suahili
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     MAJSTERKA TEMATYCZNA 
 

1. Robienie murzyńskich spódniczek z trawy (można wykorzystać rafię) 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* Nożyczki 

* Sznurek 

* Włókna rafii – wybór koloru należy do ciebie 

* Do kompletu: girlanda i opaski hawajskie 

1. Utnij odpowiedniej wielkości linę. Zmierz swoją talię, a następnie odmierz 

sznurek tej samej długości dodając kilka centymetrów w zapasie. Dzięki temu 

będziesz mogła przewiązać spódnicę wokół pasa. 

2.Weź kawałki rafii w wybranym kolorze – najlepiej zielone - i zawieś je na 

sznurku. Staraj się, by końce rafii po obu stronach sznurka były równe, a 

następnie zwiąż je mocno na supełek. Węzły będą utrzymywać włókna na 

miejscu i zabezpieczą przed ich zsunięciem 

3.Systematycznie dowiązuj włókna rafii na sznurku, do momentu aż cała 

konstrukcja zacznie przypominać spódnice z trawy. 

4.Spódnica będzie gotowa, gdy cały sznurek pokryty będzie włóknami rafii. 

Pamiętaj jednak o pozostawieniu wolnych końców, które posłużą nam do 

zawiązania spódnicy wokół tali. Po zakończeniu pracy, sprawdź czy spódnica 

dobrze leży na tobie. W razie jakichkolwiek problemów zawsze możesz 

przywiązać kilka dodatkowych włókien rafii lub zdjąć ich nadmiar. 

2. Tworzenie murzyńskich masek z gliny – ewentualnie papierowych 

Maska z kawałków gazet( lub papieru toaletowego) sklejonych klajstrem 

(najczęściej jest robiona na całą twarz, jednak możemy wykonać także wersję 

zakrywającą jedynie oczy. Ale od początku. 

Co będzie nam potrzebne?  

1.gazety pocięte na kawałki (najlepiej z papieru gazetowego),lub papier 

toaletowy 
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2.klajster, czyli klej wykonany z krochmalu (mąki ziemniaczanej i wody), Jak 

zrobić klajster? 

Szykujemy szklankę. Wsypujemy do niej mąkę pszenną i trochę wody z kranu, 

tak aby dało się to razem wymieszać. Powinno powstać takie "mleko". W tym 

czasie w garnku powinna nam się gotować woda. Gdy woda się ugotuje, nasze 

"mleko" wlewamy do garnka, i mieszamy drewnianą łopatką, aby powstał 

"budyń". Mieszamy ok. 4 minuty. Gdy wymieszaliśmy, musimy wystudzić, więc 

możemy wystawić na balkon lub zostawić w domu do ostudzenia. Uwaga! Może 

powstać kożuch.! Wtedy go zdejmujemy. 

3.balon. 

4.Oprócz tego przydadzą nam się farby i rzeczy, którymi będziemy ozdabiać 

naszą maskę. 

Pompujemy balon, oklejamy go kawałkami gazet maczanymi w klajstrze 

(robimy to starając się nadać kształt, na jakim nam zależy). Najlepiej, aby 

warstw było kilka, aby nasza maska nie była zbyt cienka. Gdy będziemy już 

zadowoleni z efektu (dodamy też np. elementy wypukłe), odstawiamy balon 

pokryty gazetowo-krochmalową skorupą do wyschnięcia. Gdy klej wyschnie, a 

gazety zesztywnieją, przekuwamy balon. Nadszedł czas, aby naszej masce 

nadać ostateczny kształt - docinamy ją, wycinamy otwory na oczy, nos, usta. 

Pamiętajmy o dziurkach na gumkę do przymocowania. Ostatni etap to 

ozdabianie. Warto nie korzystać ze zbyt mokrych produktów (jak farby 

akwarelowe), aby maska z papieru zbyt szybko nie rozmiękła. Gotowe! 

Naprawdę, przygotowanie takiej ozdoby nie jest skomplikowany, dzieła z gazet i 

klajstru z powodzeniem tworzą już najmłodsze dzieci. 

 

3. Rysunki na kamieniach opis 

 

4. Wykonanie bębenków  z kubków styropianowych opis 

 

 

5. Wykonanie grzechotek ( np. z pustych butelek, puszek, 

kubków styropianowych) 
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Projekt dla starszaków z przedszkola na wykonanie instrumentu muzycznego. W 

zależności od tego, co będzie w środku - czy to będzie piasek, fasolki czy 

kamyczki to grzechotka będzie wydawać inny dźwięk. 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

2 piankowe kubki, fioletowa taśma, kolorowa taśma, garść fasolek, mata do 

cięcia, nożyk hobbystyczny 

Do jednego z kubeczków wsyp garść fasolek. Mogą to być małe 

fasolki, duże, suszone ziarna kukurydzy, drobne kamyczki itp.  

 

 

Przykryj kubeczek drugim kubeczkiem tworząc piramidkę a 

następnie sklej je razem wzdłuż krawędzi fioletową taśmą.  

 

 

Zaklej dno kubeczków fioletową taśmą, aby 

je wzmocnić. 

 

Następnie zaklej ścianki kubeczków taśmą. 

 

 

 

 

Aby grzechotka była bardziej kolorowa ponaklejaj na nią 

paski kolorowej taśmy. Grzechotka gotowa! 
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6. Wykonanie bransoletek z koralików, lub pociętych kolorowych słomek 

do napojów 

Bransoletka ze słomek  I wersja propozycja  

Rzeczy, których potrzebujesz 

zaginane słomki do napojów, nożyczki, klej 

 

Odetnij ze wszystkich słomek “harmonijki”, pamiętając, by z obu stron 

zostawić ok. 1,5 cm zapasu. Ich ilość zależy oczywiście od grubości 

nadgarstka. W tym wypadku wystarczyło 6 sztuk.  

Połącz ze sobą kawałki słomek wkładając jedną w drugą, 

pamiętając, by wcześniej nałożyć tam cienką warstwę 

kleju. 

 

 

W efekcie otrzymasz taką oto obręcz. Kiedy będziesz 

łączyć ostatnie końcówki słomek nie nakładaj kleju - to 

będzie coś w rodzaju zapięcia. Poczekaj aż klej całkowicie 

wyschnie.  

 

 

 

Kiedy to nastąpi, delikatnie rozciągnij "harmonijki" 

 

 

Bransoletka z koralików i muliny – propozycja. 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* Gruba mulina ozdobna lub kolorowy sznurek woskowany (do kupienia tutaj),  
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* Koraliki (do kupienia na przykład tutaj),  

* Nożyczki. 

Utnij z muliny lub ze sznurka 3 długie kawałki. Złącz je ze sobą 

 

Zawiąż supełek po jednej stronie na końcach sznureczków. Następnie oddziel je i 

zacznij zaplatać warkocza. 

Zrób kilka cm warkocza po czym nawlecz na środkowy sznureczek 

koralik i kontynuuj robienie warkocza.  

 

Koralik zakładaj po każdym splocie do środkowego sznureczka. 

Bransoletkę zrób takiej długości jakiej chcesz. Może ona opleść 

nadgarstek raz, dwa lub więcej. 

 

Chcąc skończyć bransoletkę zaprzestań dodawania koralików 

robiąc warkocza jak na początku bez koralików. Na 

końcu zawiąż supełek. 

W ten sam sposób możesz zrobić sobie też naszyjnik.  

 

 

 

 

ZWIAD TERENOWY I INNE FORMY 

 
1. Wycieczka do zoo 

Celem zwiadu jest zapoznanie się z „mieszkańcami” ogrodu (sposobami 

opieki nad nimi, żywieniem, skąd pochodzą, jakie są ich naturalne 

warunki życia),spotkanie z opiekunami zwierząt, zastanowienie się nad 

„zdalną adopcją” zwierzaka,  

 
 

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 


