
 

       ZABAWY Z RODZICAMI NA DZIEŃ DZIECKA 

     „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak 

Nie ma dnia, kiedy dorośli nie robiliby wszystkiego, by ich dzieci były radosne, 

szczęśliwe i bezpieczne. Nie ma dnia, kiedy dzieci nie wywoływałyby 

uśmiechu na twarzach dorosłych.  

W Dniu Dziecku każde dziecko śmieje się jeszcze głośniej i jeszcze szczerzej. 

Podarujmy im więcej powodów do radości, spędzając z nimi czas, bawiąc się  

i dokazując. Tego życzymy wszystkim dzieciom, tym małym i tym większym. 

BAŃKI MYDLANE- zabawa dla wszystkich. 

     
Które dziecko nie uwielbia baniek mydlanych?  

Domowym sposobem z pomocą dzieci można stworzyć cudowną 

miksturę, która pozwoli na puszczanie ogromnych baniek 

mydlanych i zapewnić nam zabawę na długie godziny! 

Jak zrobić tani, domowy płyn do dużych baniek mydlanych? To 

przecież proste wystarczą zaledwie 3 składniki i zabawa gotowa. 

 

 

 



 

Bańki mydlane -przepis na płyn 

 
             Składniki:   
Do zrobienia płynu do baniek będziemy potrzebowali trzech 
składników: płyn do naczyń, woda i gliceryna. 

 

 Płyn-najlepszy jest płyn do mycia naczyń ( Fairy lub Ludwik), 
 Woda-można dodać zwykłą wodę z kranu lub wodę destylowaną 

dostępną w każdym supermarkecie, 
 Gliceryna-ta substancja dodaje bańkom pięknego połysku, bańki 

mienią się tysiącem kolorów, ale również dodaje bańką 
odporności na pękanie, to dzięki niej Bańki będą ogromne  
i bardziej wytrzymałe. Do kupienia w każdej aptece.  

 Po zrobieniu płyn można przechowywać w zamkniętych 
butelkach. 

 
 
Najważniejsze są proporcje.   Należy pamiętać  o zachowaniu odpowiednich 
proporcji przy robieniu   płynu do baniek mydlanych.  
1 część płynu do naczyń na 10 części wody plus  na koniec ok.10 kropel gliceryny 
na litr płynu. Powstałą miksturę bardzo delikatnie, starając się nie robić piany 
mieszamy i dodajemy jeszcze  kilka kropel gliceryny. Warto dodawać ją 
stopniowo i sprawdzać efekty naszych prób, można jej dodać więcej. Proporcje 
jednak mogą ulec zmianie w zależności od płynu go naczyń jaki mamy. 
 

 

Patyczki i sznurki do robienia dużych baniek mydlanych można 

kupić w wielu sklepach, ale można je również w prosty sposób 

zrobić samodzielnie. Wystarczy kilka materiałów i parę minut, by 

stworzyć własne patyczki. 

Potrzeba dwóch patyczków o jednakowej długości oraz dwóch 

odcinków sznurka. Jeden z nich ma długość patyczka, a drugi musi 

być dłuższy i ma długość równą dwóm długościom patyczka. Końce 

sznurków związujemy w supełki i doklejamy je do patyczków. 

Całość wygląda tak: 



 

                                          

 

 

 


