
LOGOPEDIA NA WESOŁO. ZABAWY  Z BAŃKAMI MYDLANYMI

Zbliżamy się do końca naszej  logopedycznej przygody. Ostatnie zadanie, a raczej zabawa, zabawy w 
tym roku szkolnym będą bardzo przyjemne. Porobimy bańki mydlane. Bańki mydlane mają w sobie 
coś fascynującego. Są świetnym pomysłem na nudę! Poza tym wyczarowywanie i puszczanie 
kolorowych baniek daje wiele radości!

Jednak dla mnie, pedagoga i logopedy, to także bardzo ważne narzędzie wspomagające rozwój 
najróżniejszych umiejętności dziecka. Zabawa w puszczanie baniek to świetne ćwiczenia oddechowe, 
które służą wydłużeniu fazy wydechowej, wzmacniania siły oraz uspokojeniu i wyrównaniu oddechu.  
Podzielę się kilkoma pomysłami na zabawy logopedyczne i nieco bardziej edukacyjne (choć wciąż 
rozrywkowe) wykorzystanie baniek mydlanych. Oczywiście wszystko podczas zabawy i wspólnego 
spędzania czasu. 

Jeśli nie masz płynu do baniek - nie martw się. Podaję przepisy na bańki mydlane. 

Zrób je wspólnie z rodzicami/opiekunami lub rodzeństwem. 

DOMOWE BAŃKI MYDLANE
PRZEPIS NA BAŃKI NR 1:
pół litra wody
50 ml płynu do naczyń (kieliszek) - najlepiej „Ludwik”
pół łyżeczki gliceryny lub cukru 
BAŃKI MYDLANE Nr 2
– płyn do mycia naczyń
– płyn do mycia podłóg
W głębokim naczyniu wymieszać 4 łyżki płynu do naczyń i 3 łyżki płynu do podłóg.
BAŃKI MYDLANE Nr 3
– 1/2 litra ciepłej wody
– 4.5 litra zimnej wody
– 355g szarego mydła
– 13g kleju do tapet
– 250g cukru
W dużym naczyniu wymieszać ciepłą wodę, mydło, klej do tapet i cukier. Pozostawić na około 24h, a 
następnie dodać zimną wodę i dokładnie wymieszać.



OGROMNE BAŃKI MYDLANE
– płyn do mycia naczyń
– woda
– gliceryna
– akcesoria do puszczania baniek (wieszak, butelka, trzepaczka do jajek, słomki, sznurek itp.)
Płyn do naczyń oraz wodę bardzo delikatnie mieszamy w proporcji 1:10 (jedna część płynu na 10 części 
wody), następnie dodajemy kilka kropel gliceryny (zwykle w przeliczeniu otrzymujemy 1 litr mieszanki na 1
łyżeczkę gliceryny).
CUKROWE BAŃKI MYDLANE
– ciepła woda
– płyn do mycia naczyń
– cukier puder
W głębokim naczyniu delikatnie wymieszać 1 litr ciepłej, 2 łyżki płynu do mycia naczyń i 1 łyżkę cukru 
pudru.
Pamiętajcie!
Uważajcie i unikajcie kontaktu płynu z oczami i buzią 🙂
W czasie zabawy płynem do baniek mydlanych trzeba uważać, żeby dziecko ani płynu ani składników 
nie zjadało  Staramy się też nie dotykać roztworu rękami, ale akcesoriami którymi same bańki 🙂
będziemy robić. Ta sama zasada dotyczy zarówno płynów robionych w warunkach domowych, jak i 
tych gotowych, do kupienia w sklepie. 

PROPOZYCJE ZABAW:
ZABAWY ODDECHOWE:

1. „POWOLNY ODDECH”
Dzieci przedszkolne i szkolne powinny ćwiczyć oddech, a nie ma lepszej zabawy niż robienie baniek. 
Jednak tym razem umów się z dzieckiem, że wydmuchuje bańkę jak najwolniej. Sprawdzą się przy tym te 
najmniejsze zestawy albo po prostu zwykła słomka czy 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.
2. „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 dziecko wydmucha w ciągu 5 lub 10 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.
3. „MALOWANIE BAŃKAMI”

Rodzic przygotowuje: białą kartkę, farby plakatowe, kubeczki z wodą, płyn do baniek  i słomkę (rurkę) do 
napojów. Dolewa do wody nieco płynu do baniek oraz farby plakatowej w wybranym kolorze. W kilku 
pojemnikach można przygotować różne kolory płynu do baniek (wodę z farbą i płynem należy mocno 
zmącić, tak aby powstały bąbelki). Dziecko, pod nadzorem rodzica, moczy jeden koniec słomki w 
powstałych kolorowych płynach do baniek, a następnie, w drugi (suchy) koniec słomki, delikatnie dmucha i 
puszcza bańki na kartkę. Gdy bańki pękną, zostawią kolorowe plamy i ślady. Powstanie w ten sposób 
oryginalny i barwny obrazek.

4. INNE BAŃKOWE ZABAWY :)

Potrzebne przedmioty: buteleczka z płynem do robienia baniek, plastikowa łyżka lub packa na muchy, słoik, 
barwnik spożywczy.
- najpierw dorosły puszcza bańki a dziecko śledzi ich lot



- dziecko próbuje dotknąć lub zdmuchnąć bańkę, która spadła na nie lub w inne miejsce w pomieszczeniu
- dziecko mokrą ręką chwyta małą bańkę, wkłada do słoika i zamyka; obserwuje kiedy bańka znika,
- uderza w bańki plastikową packą na muchy lub plastikową łyżką,
- dziecko samo puszcza bańki, można dodać do płynu kilka kropel barwnika spożywczego, aby zmieniły      
   kolor (lub wykonać samemu w domu np. z buraka, malin itd.),
-  można sprawdzać czyja bańka leci najwyżej lub najdłużej się utrzymuje.
-  bańki można również gonić.
5. „LICZENIE”
Z młodszymi dziećmi, które uczą się liczyć, możesz bawić się w „zaklaskiwanie” baniek. Tworzysz ich 
sporo, a potem wykrzykujesz jakąś cyfrę np. 3. Dziecko ma za zadanie klasnąć tak, by odpowiednia ilość 
baniek pękła, głośno przy tym licząc: 1, 2, 3.
Możesz się też umówić, że „zaklaskuje” bańkę na konkretne hasło np.kiedy w piosence czy wierszu, usłyszy
słowo balon (albo jakieś inne słowo). Chodzi o to, żeby dziecko wsłuchało się w to, co 
mówisz/śpiewasz/recytujesz i zareagował na konkretne hasło.
Ta zabawa nawiązuje bezpośrednio do ważnej umiejętności – słyszenie, nie tylko słuchanie.
6. „JESZCZE NIE”
Ta zabawa najlepiej uda się na podwórku. Będzie też mniej mokrych plam w domu, więc poczekajcie na 
dobrą, słoneczną pogodę. Umów się z dzieckiem, że tworzysz jak największą bańkę, a maluch może ją zbić 
na Twój sygnał. Nie od razu, jak tylko się pojawi, choć wiadomo, że pokusa jest wielka.
Poczekanie przez kilka sekund, jest wielkim wyzwaniem dla wielu maluchów i dzieci. Ale to też dobre 
ćwiczenie cierpliwości, kilkusekundowe odroczenie pragnienia.
7. „KULA DISCO”
A tu już wyzwanie. Zerknij na film, dzięki któremu poznasz prostą technikę tworzenia baniek disco. 
Wszystko jest kwestią panowania nad oddechem.
https://www.youtube.com/watch?v=KhUT53pV93M 
8. „JAK NAJWIĘCEJ”
Mając do dyspozycji specjalne rękawice, dzięki którym bańki nie pękają i można je odbijać, jak piłeczkę na 
dłoni, zróbcie zawody. Dziecko tworzy (powolny oddech) bańkę, a potem delikatnie podrzuca. Nikt tu nie 
wygrywa, nikt nie przegrywa. Po prostu liczycie, ile razy każdemu udało się odbić taką piłeczkę. Ta zabawa 
ćwiczy precyzję i dokładność. Dziecko musi skupić uwagę na bańce i kontrolować własne ruchy.
Jeśli macie dwie rękawice, możecie odbijać bańkę do siebie nawzajem. Trochę jak bardzo ulotny badminton.
9. „TYLKO NAJWIĘKSZA”
Zabawa polega na odnalezieniu i rozbiciu największej bańki w puli. To znaczy, że jedna osoba wydmuchuje 
lub tworzy, jak najwięcej baniek, a druga chwilę obserwuje, po czym wybiera największą ze zbioru i próbuje
w nią wycelować palcem/dłonią.
W ten sposób, dziecko (zupełnie mimochodem) skupia uwagę, obserwuje, ale też potrafi działać szybko 
i pod presją czasu (bo przecież bańki nie są wieczne).
10. „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.

A na koniec wiersz. Może się Wam spodoba?

                  "Bańki mydlane"

Bańki mydlane dzieciom oddane
Takie kolorowe i takie kochane
Takie delikatne, małe lub duże
Tworzą w sercach radości burzę

https://www.youtube.com/watch?v=KhUT53pV93M


Mimo, że króciutko żyją
Radość wielką w sercach szyją
Baniek mydlanych wielka burza
Dziecko dłoń swoją w bańkach zanurza
Pragnie je złapać i w dłoni schować
Spotkania z bańką zakosztować
Bańka powstaje i szybko znika
Co z tego dla niej wynika?
Bańka mydlana tak kolorowa
Za każdym razem inna i nowa
Świat dookoła z radością wit
Jaka tajemnica we wnętrzu jej ukryta?
Kilka sekund bańki żyją
Kilka sekund serca ich biją
A serca dzieci wciąż bańkom oddane
Bańki w nich żyją, nie są zapomniane            
Żyją czy nie żyją, jak to z bańkami jest?
Przed śmiercią wieczną chroni je serca gest
Który wspomnienie o nich zachowuje            
Wspomnienie to w sercu zamieszkuje
Bańki mydlane, małe lub duże
Żyją we wspomnień chmurze
A inne, nowe bańki oczy cieszą
Gdy się w przestrzeni lekko uwieszą                                          
Na te sekund kilka
Ta malutka chwilka
Przy życiu je trzyma
Trwałości się nie ima
Raz, dwa, trzy, bańka znika
Czy to dowcip jest komika
Że tak ładna struktura
Szybko w niebyt daje nura? 
                                           

Czy wiesz, ile osób można zamknąć w bańce mydlanej?
Polacy mogą się pochwalić Światowym Rekordem Guinnessa w ilości osób zamkniętych w jednej bańce
mydlanej. Zmieścili tam 193 osoby! 
A wszystko zaczęło się od takich prostych zabaw przed domem 🙂

Mam nadzieję, że bańkowe zabawy logopedyczne i ruchowe, sprawią wam wiele radości. 
A odwiedzając stronę www.tuban.pl możesz znależć się w magicznym świecie baniek!

Miło spędzonego czasu i wspaniałej zabawy, również podczas wakacji!

                                                                                                                          Do widzenia!
                                                                                                                  Pozdrawia Was cieplutko! 
                                                                                                                           Pani Logopeda
                                                                                                                      Krystyna Tylczyńska   
 
 

http://www.tuban.pl/
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