
   Zajęcia Kreatywne 24.04.2020 

 

 

 

Dzień dobry 😊   

 

Witajcie Kochani w kolejny piątek na Zajęciach Kreatywnych ! 😊 

Tematem przewodnim w tym tygodniu jest Ziemia, nasza cudowna Błękitna Planeta. 

W środę obchodziliśmy „Dzień Ziemi”, który przypomina nam co roku o tym, jak ważne jest dbanie o naszą Planetę i 
jak wspaniałe jest to, iż możemy oddychać świeżym powietrzem i spacerować wśród otaczającej nas niezwykłej 
przyrody. Jeśli każdy człowiek, choć trochę się postara, będzie segregował odpady, oszczędzał wodę, przestanie 
śmiecić i zatruwać środowisko, Ziemia pozostanie  naszym domem, czystym , przyjaznym i niezwykle pięknym, na 
długie szczęśliwe lata. 

Na dzisiejszych zajęciach podarujemy zwykłej, plastikowej butelce, drugie życie 😊 

Do dzieła… 

Potrzebne nam będą: 

plastikowa butelka (po wodzie lub innym napoju), sznurek (lub tasiemka, sznurowadło, wstążka), klej, nożyce, 
kolorowy papier (lub kolorowe gazety), kamyk lub orzech, oraz foliowy woreczek 

       

 

 

 

  



Gra zręcznościowa z plastikowej butelki 

1.Przecinamy butelkę w miejscu gdzie zaczyna się zwężać (lub na wysokości ok 2/3 licząc od dołu) 

 

2.Wycinamy z foliowego woreczka kwadracik, zawijamy w niego orzech (lub kamyk ) i mocno związujemy nitką, 
(nadmiar folii obcinamy), następnie odcinamy kawałek sznurka- ok 50 cm i przywiązujemy jeden jego koniec do 
orzecha (jeśli sznurek jest zbyt długi możemy go przyciąć).  

      

3.Drugi koniec sznurka z zawiązanym grubym supełkiem na końcu przekładamy (do środka) przez odkręconą szyjkę 
górnej (odciętej) części butelki, po czym zakręcamy mocno korek. 

   

4.Ozdabiamy naszą grę według własnego pomysłu ( możemy naklejać wycięte elementy nie tylko z wycinanek ale 
także z kolorowych gazet !...powodzenia 😊  

    Gotowe 😊 

  



Ćwiczenie: 

Teraz poćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową 😊 

Wykorzystamy w tym celu naszą zrobioną przed chwilą grę.  

Spróbujcie złapać orzeszek do lejka z butelki: trzymamy naszą zabawkę za szyjkę, orzeszek wisi na sznurku, musimy 
rozbujać orzech tak żeby poszybował w górę a następnie łapiemy go do lejka. 

   

Ćwiczenie powtarzamy do momentu aż uda nam się złapać orzech…jednak zabawa jest świetna więc grajcie ile tylko 
chcecie 😊 …oczywiście takie gry zręcznościowe możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, i w wolnych chwilach 
trenować razem.  

Doniczka z plastikowej butelki 

 

Kochani, zrobiliście z górnej części plastikowej butelki świetną grę zręcznościową. 

Jednak to nie wszystko !  

Możemy wykorzystać resztę naszego materiału do wykonania prostej, ale bardzo pięknej doniczki 😊 

Potrzebujemy:  

odciętą część butelki plastikowej, nożyce, sznurek (tasiemka, wstążka), papier (kolorowy, szary, gazeta…ale 
oczywiście może to być też, kawałek materiału..), ewentualnie klej. 

   

1.Przycinamy równo brzegi butelki, której część wcześniej wykorzystaliśmy do wykonania gry. 

 

 



Ćwiczenie:  

Aby poćwiczyć umiejętność posługiwania się nożyczkami, będziemy nacinać butelkę  wokół krawędzi na wąskie 
paseczki (długość nacięć ok 1,5 – 2cm ). W ten sposób dodatkowo ozdobimy naszą doniczkę 😊 

 

2.Owijamy (oklejamy) butelkę od nacięć w dół, pogniecionym papierem, …lub kawałkiem materiału). 

 

 3.Przewiązujemy całość sznurkiem (wstążką, sznurowadłem..). 

 

4.A teraz idziemy kochani na przyjemny spacer 😊 …może znajdziemy po drodze roślinkę , która świetnie będzie 
rosła w naszej pięknej doniczce ?...My znaleźliśmy ..wystarczyło troszkę ziemi i teraz możemy podziwiać taki widok 
na parapecie okna😊 

 

Do następnego spotkania 😊 ...i pamiętajcie ! Czasem ze zwykłych śmieci można wyczarować coś magicznego…dając 
wyrzucanym rzeczom drugie życie, pomagacie przecież ratować Ziemię !  

 Opracowała: Barbara Widera 


