
Kochane Dzieciaczki! 

Z okazji Dnia Dziecka 

Składam Wam serdeczne życzenia, 

Dużo radości, sukcesów, rozwoju pasji 

I talentów oraz beztroskiej zabawy. 

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą!     

                       

                                                                                                         Trenuję z Jarzębinką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKOWE SZLEŃSTWO 

W tym tygodni zachęcam Was do zabawy bańkami mydlanymi! 

Bańki mydlane mają w sobie coś fascynującego. To najlepszy pomysły na nudę! Ale bańki to 

nie tylko zabawa  – to także bardzo ważne narzędzie, wspomagające rozwój najróżniejszych 

umiejętności dziecka, oraz ruchu  

 

 

 

 

A oto kilka propozycji BAŃKOWYCH ZABAW  

 Chodzenie za bańkami mydlanymi na paluszkach -  chodzi o to,  żeby bańki, podczas 

zabawy, fruwały wysoko. Jak najwyżej i jak najdłużej. Wtedy dziecko na pewno, raz 

po raz, stanie lub przejdzie kilka kroków, na palcach.  

 Powolny oddech - Przedszkolaki powinny ćwiczyć oddech, a nie ma lepszej zabawy niż 

robienie baniek. Jednak tym razem drogi Rodzicu umów się z dzieckiem, 

że wydmuchuje bańkę jak najwolniej. Sprawdzą się przy tym te najmniejsze zestawy 

albo po prostu zwykła rurka. Najlepiej dość szeroka. Jeśli dziecko nie ma nic przeciwko 

temu, możecie nawet mierzyć czas powstawania jednej bańki. Potem zamiana ról 

i bańkę wydmuchujesz Ty. A pociecha odlicza (już bez sprzętu, tylko samodzielnie) 

sekundy. 

 Szybko i dużo - Poproś dziecko żeby spróbowało wydmuchać dużo baniek za jednym 

razem (na jednym wydechu). Wszystko oczywiście zależy od sprzętu jakim 

dysponujecie. Im większe koło do tworzenia baniek, tym lepszy efekt. Możecie się też 

umówić na sprawdzenie, ile baniek maluch wydmucha w ciągu 5 sekund. Mogą to być 

przerywane sesje (wdech-wydech) lub po prostu jeden długi wydech, ale ty odliczasz 

na głos czas.To też ćwiczenie uczące panować nad oddechem. Regulować 

go świadomie. Na pewno spodoba się przedszkolakom, dla których codzienna dawka 

ćwiczeń oddechowych powinna być normą. 



 Bańkowy taniec - Po takim ćwiczeniu cierpliwości, przyda się dla rozluźnienia, szalony 

taniec z bańkami. Pełna improwizacja, ale przy muzyce (na podwórku może to być 

dowolny kawałek z telefonu). Z jednej strony pozwala to dziecku rozładować (uwolnić) 

emocje, a z drugiej uwrażliwia na zabawy muzyczne. Pewnie pociecha zechce zaprosić 

bańki do tańca. Wtedy zobaczysz, czy w tańcu uważa, by ich nie zniszczyć, czy może 

wręcz przeciwnie. Nie ma reguł, w tym wypadku taniec tworzy dziecko, a dorosły 

tylko „produkuje” bańki. 

 Rozbij to - Rozbijanie baniek – ławicy małych lub tych pojedynczych, ogromnych – 

może być też zabawą redukująca agresję. Pozwalającą wyżyć się, jeśli pociecha akurat 

nie ma humoru. Rzadko się zdarza, że można bezkarnie rozwalać zabawki, prawda? 

Bańki są wprost stworzone do rozwalania. Mogą być w waszym domu tym narzędziem, 

które pozwala uwolnić gniew i się po prostu wyładować. To o wiele lepsze, niż 

duszenie w sobie emocji lub agresja skierowana w stronę bliskich. 

 Części ciała - To zabawa, która generuje spore ilości śmiechu. Chodzi o to, żeby rozbić 

bańkę wybraną częścią ciała. Jedna osoba robi kilka baniek, a pozostałe (im więcej 

tym śmieszniej) starają się je rozbić wybraną przez „wydmuchiwacza” częścią ciała 

np. łokciem, kolanem, głową. Mniejsze dzieci mają okazję poćwiczyć przy tym szybkie 

orientowanie się w schemacie ciała, a starsze po prostu pośmiać się i powygłupiać 

oraz wykazać refleksem. 

 Eksperyment - Do tej zabawy potrzebna będzie kartka papieru (mniej więcej A4) lub 

gazeta. Umów się z dzieckiem, że będzie próbowało kierować ruchem baniek, tworząc 

przy pomocy kartki podmuch wiatru. Technika dowolna: podskoki, szerokie wymachy, 

zaganianie baniek w jedno miejsce itd. To bardzo wciągający eksperyment, dzięki 

któremu maluch uczy się, jak to jest z prawdziwym wiatrem. Ale też ćwiczy precyzję, 

bo przecież nie można machnąć w przypadkowe miejsce. Chodzi o to, żeby bańki 

poleciały w wybranym kierunku i nie pękły zbyt szybko. 

 

 

 

 



Jeżeli nie macie w domu baniek mydlanych, możecie z łatwością zrobić je 

sami. Oto przepis: 

Składniki: 

 1 litr ciepłej wody 

 30 ml płynu do mycia naczyń  

 15 ml gliceryny (ew. łyżeczka cukru bądź cukru pudru) 

  

Przygotowanie: 

Do ciepłej wody wlej płyn do mycia naczyń oraz glicerynę, którą można kupić w aptece. 

Glicerynę, która nadaje trwałość bańkom, można zastąpić łyżeczką cukru albo cukru pudru. 

Potem wystarczy wszystkie składniki powoli wymieszać i już można puszczać kolorowe 

bańki mydlane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcamy do wysyłania zdjęć z Waszych Bańkowych Zabaw 

 na adres:  

trenujezjarzebinka@wp.pl 

 

UDANEJ  ZABAWY  

mailto:trenujezjarzebinka@wp.pl

