
Witajcie Drodzy Uczniowie.

Pragnę na początek złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia noworoczne, dużo zdrowia, chęci do 

pracy, nauki i zaangażowania oraz wytrwałości w podjętych działaniach. 

Szczęśliwego Nowego Roku 2022.

3 stycznia - Dzień Słomki do Picia

3 marca 1888 roku Marvin C. Stone otrzymał patent na papierową słomkę do picia. Dziś jego 

wynalazek ułatwia życie konsumentom najróżniejszych napojów i soków na całym świecie. Dzień 

Słomki do Picia upamiętnia to wydarzenie, a jednym ze sposobów na celebrowanie święta jest 

picie przez słomkę cały dzień wszystkich płynów.

Ja jednak proponuję Wam z tej okazji różne zabawy ze słomką ;)

1) Malowanie słomką - 

Czego potrzebujemy?

– grubszej kartki papieru – kartka z bloku technicznego

– farby plakatowe

– słomka do napojów

– pędzel – do nakładania kleksa rozwodnionej farby na kartkę

– pojemnik z czystą wodą

– tacka do mieszania farby z wodą

Farbę, której chcemy użyć rozrabiamy z dużą ilością wody i pędzlem nakładamy na kartkę tak, by 

powstała plama farby. Bierzemy słomkę i dmuchając przez nią, rozprowadzamy farbę. Możemy 

tworzyć różne kształty, a także dorobić coś do naszkicowanego obrazka.



2) Bransoletka, korale z pociętych słomek

Czego potrzebujemy?

– Kolorowe słomki do napojów

– nitka, cienki sznurek, cienki drucik (wg uznania)

– nożyczki

3) Tor wyścigowy ze słomek lub uliczki słomkowe

Czego potrzebujemy?

– Kolorowe słomki do napojów

– samochody

4) Gra w Bierki – słomki zastąpią tradycyjne Bierki

5) Puszczanie baniek przy pomocy słomek;

Czego potrzebujemy?

– słomki do napojów

– kubek

– woda

– płyn do mycia naczyń lub szampon



6) Dmuchanie do kubka, w którym znajduje się woda połączona z płynem do naczyń lub 

szamponem aby wytworzyła się góra piany, np. na wyścigi, która szybciej wyjdzie z kubka 

albo będzie największa. Można też spróbować zobaczyć lub uformować kształty z takiej 

piany.

7) Widoczek w butelce – do butelki wrzucamy pocięte słomki i zalewamy wodą – można 

obserwować jak słomki wirują po potrząśnięciu butelką.

8) Układanie ze słomek różnych kształtów – można przykleić kształty na papier.

Mam nadzieję, że moje propozycje spodobały się Wam i efektami swojej pracy podzielicie się ze 

mną na Teams.

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy - Pani Ola :)


