
Drodzy Rodzice, często zadajecie sobie pytanie w co się bawić z przedszkolakiem?  

Proponuje przygotowanie glicerynowego mydełka z robakiem w środku. 

W glicerynowej masie można zatopić w zasadzie wszystko. 

Oczywiście plastikowe robaki są najbardziej atrakcyjne wizualnie, a mycie rąk takimi 

mydełkami to prawdziwa przyjemność! Mydełka z robakami mogą być także niezwykle 

ciekawym prezentem. 

 

Co potrzebujesz, żeby zrobić glicerynowe mydełka z robakami: 

– krystaliczną bazę glicerynową (do kupienia na Allegro) 

– foremki do mydeł – mogą to być foremki silikonowe np takie jak do muffinek, albo foremki 

metalowe do ciasteczek lub muffinek, albo specjalne foremki do mydeł (silikonowe lub 

plastikowe) 

– garnek w którym będziemy podgrzewać na gazie wodę do kąpieli wodnej 

– kubek lub garnuszek który będzie zanurzony w garnku z wodą i do którego wrzucimy 

glicerynę do stopienia 

– robaki lub inne atrakcyjne małe zabawki do zatopienia w mydłach 

– patyczek lub łyżeczka do mieszania gliceryny 

– nóż do pokrojenia gliceryny 

Jak zrobić glicerynowe mydełka z robakami: 

Zagotowujemy wodę i nalewamy ją do dużego garnka.  Garnek stawiamy na małym ogniu. 

Kroimy blok gliceryny na małe kostki, żeby szybciej się stopiła. Wrzucamy  kostki do kubeczka 

lub garnuszka i stawiamy go w kąpieli wodnej (we wrzątku w garnku). Gliceryna zacznie się 

topić, a w tym czasie przygotowujemy foremki i zabawki do zatopienia w mydle. 

(Jeżeli macie kuchenkę mikrofalową, to wystarczy włożyć do niej glicerynę na 1 minutę) 

Gdy gliceryna się roztopi wlewamy ją na dno każdej z foremki i wkładamy na 15 minut do 

zamrażalnika żeby stężała. Garnuszek z resztą gliceryny odstawiamy do kąpieli wodnej, inaczej 

też zacznie tężeć, a tego nie chcemy. 

Gdy masa w foremkach jest już twarda możemy ułożyć w niej robaki i zalać resztą gliceryny. 

Teraz znowu  wkładamy foremki do zamrażalnika na 15 minut. 

Można już wyciągać mydła z foremek. Odnóża niektórych robaków wystają z mydełek? Nie 

szkodzi! 

Zobaczcie jak zabawnie i strasznie wyglądają mydła z robakami w łazience! 



 

 

Upominek dla mamy! 

Dzień Matki to wyjątkowy dzień – także dla dzieci. Bo każde z nich chce podarować mamusi 

coś wspaniałego, niepowtarzanego, coś co wywoła radość i wzruszenie. I właśnie tego rodzaju 

upominek możecie pomóc przygotować dziecku. Tatuś lub babcia pomaga dziecku, żeby 

mamusia miała niespodziankę. 

1) Zakładki do książek jako upominek/prezent na Dzień Mamy!!!! Gotowe szablony do 

wydruku! 

https://miastodzieci.pl/zabawy/zakladki-do-ksiazek-dla-mamy-szablony-do-wydruku/ 

lub 

2) Książka o mamie. Pobierzcie i wydrukujcie szablon książeczki – albumu o mamie, a potem 

uzupełnijcie go portretem mamy oraz informacjami o niej. Mamy będą zachwycone tak 

osobistym podarunkiem. A przy okazji na pewno dowiedzą się o sobie czegoś nowego! 

https://miastodzieci.pl/zabawy/prezent-dla-mamy-ksiazka-o-mamie-pobierz-szablon/ 

3) Szalone mydło z pomponami 

Co potrzebujesz, żeby zrobić mydło z pomponami: 

– przeźroczyste mydło w płynie 

– kolorowe pomponiki (do kupienia w każdym sklepie papierniczym) 

– patyczek. 

Jak zrobić mydło z pomponami: 

https://miastodzieci.pl/zabawy/zakladki-do-ksiazek-dla-mamy-szablony-do-wydruku/
https://miastodzieci.pl/zabawy/prezent-dla-mamy-ksiazka-o-mamie-pobierz-szablon/


Najpierw musimy zmyć/zdjąć naklejkę z butelki mydła, tak by nic nie zasłaniało naszych 

pomponów. Jeśli naklejka jest bardzo mocno przylepiona, musimy opróżnić butelkę, żeby móc 

usunąć naklejkę używając wody i druciaka. 

Teraz już możemy jeden po drugim wkładać pompony do butelki pomagając sobie patyczkiem.  

Oczywiście pomponiki wcale nie chcą „tonąć” w mydle, więc trzeba wpychać je aż na sam dół. 

Gdy zakręcicie butelkę wtedy dopiero zaczyna się zabawa! 

 

 

Powodzenia! 

 

 

Przypominam również o dyżurze pedagoga: 

Pedagog jest dostępny dla rodziców zgodnie z następującym harmonogramem: poniedziałek – 

środa w godzinach 9-11 e-mail: kserwatko@spp3.sanok.pl 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

Pedagog Katarzyna Serwatko 

 

mailto:kserwatko@spp3.sanok.pl


Drodzy rodzice, dołączam również informacje z cyklu Pedagog radzi……..Przykazania dla 

rodziców.  

Masz dzieci, to: 

Zauważaj je.        

Uśmiechaj się do nich. 

Słuchaj, co mówią. 

Nazywaj je tak, jak lubią. 

Pamiętaj o ich urodzinach. 

Pytaj, co u nich słychać. 

Patrz w oczy, gdy z nimi rozmawiasz. 

Słuchaj, gdy mówią. 

Baw się z nimi. 

Czytaj im na głos. 

Śmiej się razem z nimi. 

Bądź miły, bądź miła. 

Mów jak najczęściej „tak". 

Zapewniaj, że mają prawo czuć to, co czują. 

Określaj granice gwarantujące im bezpieczeństwo. 

Bądź uczciwy, bądź uczciwa. 

Bądź sobą. 

Wysłuchaj ich opowieści. 

Przytulaj je. 

Zapominaj czasem o swoich zmartwieniach i bądź z nimi. 

Zauważaj różnice w ich zachowaniu. 

Dawaj im wybór, gdy proszą o radę. 

Spędzaj razem z nimi czas poza domem. 

Sprawiaj im niespodzianki. 

Zostawaj z nimi, gdy się czegoś boją. 

Zapraszaj je czasem na lody. 

Mów jak się zachować, gdy źle postępują. 

Nakarm je, gdy są głodne. 



Ciesz się ich odkryciami. 

Podzielaj ich zachwyt. 

Idź za nimi, gdy chcą prowadzić. 

Dostrzegaj ich nieobecność. 

Dzwoń do nich, żeby usłyszeć ich głos. 

Zostawiaj im własną przestrzeń. 

Pomagaj im kolekcjonować ulubione skarby. 

Rozmawiaj o ich snach i marzeniach. 

Śmiej się z ich żartów. 

Bądź odprężona, bądź odprężony. 

Klękaj, kucaj, przysiadaj tak, aby mieć oczy na ich poziomie. 

Odpowiadaj na ich pytania. 

Mów, jakimi są wspaniałymi dziećmi. 

Pielęgnuj wspólne zwyczaje. 

Ucz się tego, czego one się uczą. 

Używaj więcej słuchu, a mniej mowy. 

Bądź do ich dyspozycji. 

Chodź na ich występy, mecze i popisy. 

Znajduj wspólne tematy. 

Trzymaj je za rękę na spacerach. 

Przepraszaj, gdy zrobisz błąd. 

Słuchaj z nimi ich ulubionej muzyki. 

Dotrzymuj złożonych obietnic. 

Machaj ręką i uśmiechaj się przy rozstaniach. 

Dekoruj mieszkanie ich rysunkami. 

Dziękuj im. 

Podkreślaj to, co w nich lubisz. 

Zostawiaj im wycinki z gazet/zbieraj informacje na tematy, które je interesują. 

Mów im komplementy. 

Dostrzegaj, gdy robią coś dobrze. 



Zachęcaj do zabaw, w których nie ma rywalizacji. 

Poświęcaj im dużo uwagi. 

Pytaj je o zdrowie. 

Poznawaj je z twoimi przyjaciółmi. 

Pozwalaj im samodzielnie rozwiązywać ich problemy. 

Chciej poznać ich znajomych. 

Pozwalaj im powiedzieć jak się czują. 

Pomóż im osiągnąć ważną dla nich umiejętność. 

Pozwól im zachowywać się jak na dzieci przystało. 

Chwal więcej, krytykuj mniej. 

Bądź konsekwentna, bądź konsekwentny. 

Przyznawaj się do popełnionych błędów. 

Opiekuj się nimi. 

Troszcz się o nie. 

Proś je o pomoc. 

Wspieraj je. 

Obserwuj jak dorastają. 

Z miejsca mów, co cię niepokoi w ich zachowaniu. 

Włączaj je do zbiorowych rozmów. 

Szanuj je. 

Przychodź często do ich przedszkola/szkoły. 

Zdobywaj się na wyrozumiałość, gdy mają trudny dzień. 

Czasem powygłupiaj się razem z nimi. 

Miej dla nich czas. 

Zachęcaj je do twórczych zajęć. 

Akceptuj je takimi, jakie są. 

Bądź ich obrońcą. 

Uznawaj ich za indywidualność. 

Rozmawiaj z nimi szczerze. 

Ufaj im. 



Zachęcaj je do pomagania innym. 

Rób z nimi to, co lubią robić. 

Podejmuj dotyczące ich decyzje razem z nimi. 

Odwiedzaj je, gdy są chore. 

Pomagaj im uczyć się na własnych błędach. 

Zabieraj je w ciekawe miejsca. 

Opowiadaj im o swoich marzeniach. 

Świętuj razem z nimi ich sukcesy 

 

……a będzie super! 


