
Czwartek, 18.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Dzisiaj zapraszamy Was do zabaw 

sensorycznych. Dziś zrobimy sobie gniotki z balonów . 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy. 

                       

Balonowe gniotki 

 

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ CZWARTEK x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

Przygotowania do zabawy 



 

Balonowe gniotki 

Do zrobienia balonowego gniotka potrzebujemy: 

• butelkę plastikową 

• mąkę (najlepiej ziemniaczaną) 

• lejek 

• słomkę lub długą wykałaczkę 

• balon 

• kolorowa włóczka, tasiemka lub sznurek 

• marker 

 

Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. 

Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się 

bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. 

Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. 

Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. Na czubku głowy 

naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. 

 

              

Nasza zabawka jest już gotowa! 

 

Teraz spróbujcie wspólnie zrobić żelowego gniotka. 



Do wykonania żelowego gniotka potrzebujemy: 

• przeźroczysty balon 

• kolorowe cekiny lub brokat 

• żelatynę 

• gorącą wodę 

• szklankę lub miseczkę 

• łyżeczkę 

• butelkę 

• lejek 

 

Rozpuszczamy żelatynę w gorącej wodzie ( na ¾ szklanki około 4-5 łyżeczek żelatyny). W czasie 

kiedy żelatyna stygnie za pomocą lejka wsypujemy cekiny i brokat do balona. Przelewamy żelatynę 

do plastikowej butelki. Dmuchamy balon i nakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić 

w taki sposób, aby żelatyna znalazła się w nadmuchanym balonie. Spuszczamy delikatnie powietrze 

i zawiązujemy końcówkę. Możemy teraz włożyć gniotka do zimnej wody, na około 15 minut, żeby 

żelatyna szybciej zmieniła się w galaretkę. 

                  

 

Brawo! Miłej zabawy! 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


