
WITAMINKI dla chłopczyka i dziewczynki
 
Nadchodzi weekend a wraz z nim… 

Soki są przepyszne, a w dodatku maj
wszystkim jest to, że kombinacje ulubionych sk
pomysłów? Przepisy znajdziecie poni
trudne czasy :) 
 

Pomarańczowa moc

 

Składniki: 
 3 marchewki 
 2 pomarańcze (bez skórki) 
 1 grapefruit 
 1 łodyga selera naciowego 
 1 cm świeżego kłącza kurkumy lub ok. 1/3 
 odrobina pieprzu (piperyna zawarta w pieprzu zwi

Wszystkie składniki umieśćcie
przygotujcie intensywnie pomara
gotowego soku. 
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Malinowe wzmocnienie

 

Składniki: 
 1 duży burak 
 ok. 150 g malin 
 1 soczyste jabłko 
 1/3 łyżeczki cynamonu 

Wszystkie składniki umieśćcie w wyciskarce. Do wyci

 

Siła z ananasa 
 

Składniki:  
 1/3 świeżego ananasa 
 1 dojrzały banan 
 2 garści szpinaku lub jarmu
 2 jabłka 
 1 cm korzenia imbiru 

Wszystkie składniki umieścić w wyciskarce
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Lemoniada w wersji artystycznej
Pogoda do tej pory nas nie rozpieszcza

na lemoniadę? Spójrzcie jak zrobić lemoniad
 

 

Potrzebne będą: 

 kolorowe kartki z bloku technicznego,
 słomki do napojów, 
 zmywak kuchenny, 
 biała farba, 
 cytryna i limonka, 
 nożyczki, 
 klej do prac plastycznych 

Wykonanie pracy zaczynamy
tniemy na małe kostki, które maczamy
kostki lodu. Na koniec przyklejamy 
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Zabawy ze słomkami po napojach 
A gdy już skończycie pić sok, nie wyrzucajcie słomek! Bądźcie eko - dajcie im drugie życie. 

Eksperyment z balonem 

Przygotujcie: sznurek, słomkę, taśmę i balon. Nałóżcie słomkę na sznurek i rozwieście go 
pomiędzy dwoma krzesłami. Nadmuchajcie balon. Przyklejcie go do słomki przy pomocy taśmy. 
Wypuśćcie powietrze z balona i obserwujcie jak mknie niczym błyskawica! 

 

 

Dmuchawka 

Spróbujcie zrobić sobie zabawkę- dmuchawkę. Wystarczy odciąć końcówkę z plastikowej butelki. 
W korku zrobić dziurę, w której zmieści się słomka. Do tego potrzebujecie lekkiej piłki, najlepiej 
styropianowej i już możecie trenować jak najdłuższe utrzymanie się piłki w powietrzu. 

 

 

 

 


