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Esy-floresy 
Przepisy na masy plastyczne

Piasek  ksiezycowy
Bardzo prosty przepis na zabawę kinestetyczną, która 
sprawia frajdę zarówno dzieciom, jak i dorosłym

Materiały:
• mąka pszenna (4 szklanki);
• oliwka dla dzieci (szklanka);
• sypki brokat (najlepiej srebrny);
• miska.

Wykonanie:
Do dużej miski dodaj 4 szklanki mąki i wymieszaj je dokładnie ze szklanką oliwki dla dzieci.
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Katarzyna Dulewicz
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Dosyp brokat (polecam srebrny) i ponownie wszystko dobrze wymieszaj.

Piaskiem księżycowym można bawić się od razu po jego zrobieniu. Można przełożyć 
go do większego plastikowego pojemnika i budować z niego księżycowe budowle.

Gotowy piasek można przechowywać długi czas, przykrywając go pokrywką, aby 
nie wysechł. 
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Masa  sodowa
Materiały:

• soda oczyszczona (szklanka);
• mąka ziemniaczana (szklanka);
• woda (szklanka);
• miska;
• rondelek;
• drewniana lub silikonowa szpatułka.

Wykonanie:
W misce zmieszaj szklankę sody oczyszczonej (około 3 opakowań) i szklankę mąki ziemniaczanej, 
przygotuj mały rondelek. Mieszankę przesyp do rondelka, dodaj szklankę wody i dokładnie wymieszaj. 

Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając. Po chwili masa zacznie gęstnieć. 
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Kiedy z masy zrobi się kula, przełóż ją na stolnicę lub matę silikonową, zostaw na 
chwilę do przestygnięcia (3-5 minut), a następnie wyrabiaj, wsypując powoli mąkę 
ziemniaczaną (masa nie może się kleić; powinna mieć śnieżnobiały kolor).

Z masy można formować bądź wycinać kształty od razu po jej przygotowaniu. Jeśli 
chcesz nadać wytworom ładną fakturę, możesz odbijać na nich np. koronkowe 
serwetki.

Gotowe prace można suszyć na wolnym powietrzu lub 
grzejniku (płaskie – około doby), albo piec w piekarniku 
nagrzanym do około 80 stopni przez 1,5 godziny ( jeśli 
ozdoby są płaskie, warto w połowie wypiekania odwró-
cić je na drugą stronę).

Po wysuszeniu można je malować, obsypywać broka-
tem i dowolnie ozdabiać. Można także przygotować 
kolorową masę, rozrabiając w wodzie trochę barwnika 
spożywczego.

Masa jest zdecydowanie lepsza niż masa solna. Lepiej wy-
sycha i pozostaje śnieżnobiała. Świetnie sprawdza się do 
ozdób i świeczników na tealighty oraz małych kubeczków 
i naczynek. Po wyschnięciu jest bardzo twarda. 

119BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 7-8.190-191/2017

inspiracje plastyczne ■



■ felieton

120
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 7-8.190-

191/2017

■ scenariusze zajęć

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 7-8.190-191/2017120

Farby  zelowe
Są bardzo proste w przygotowaniu, a dają dzieciom – ze względu na konsystencję – ogromną frajdę. 
Farby nadają się także dla maluchów – są nietoksyczne i można malować nimi palcami!

Materiały:
• mąka ziemniaczana (1/2 szklanki);
• woda (2 szklanki);
• barwniki spożywcze;
• cukier (3 łyżki);
• sól (płaska łyżeczka);
• rondelek;
• pędzelki;
• plastikowe pojemniczki.

Wykonanie:
Do rondelka wsyp 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, 3 łyżki cukru, płaską łyżeczkę soli. Wymieszaj i zalej 
dwoma szklankami wody. Ponownie wymieszaj i postaw na małym gazie. Cały czas mieszając, pocze-
kaj aż masa w rondelku zacznie gęstnieć. Gdy to zaobserwujesz, natychmiast zdejmij rondelek z gazu 
i mieszaj masę dalej. Jeśli masa za bardzo zgęstniała, dodaj nieco gorącej wody i wymieszaj.
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Gotową masę przełóż do mniejszych pojemniczków, dodaj barwnik, odrobinę gorą-
cej wody i porządnie wymieszaj. 

Możesz malować farbami od razu po przygotowaniu. Po zakończeniu zabawy przy-
kryj pojemniki, aby farby nie wyschły. 

R E K L A M A
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Katarzyna Dulewicz – nauczycielka w Niepublicznym Przedszkolu 
Akuku w Łodzi, autorka książki „Kid’s Art”. W pracy stawia na rozwijanie 
kreatywności u dzieci poprzez wszelkiego rodzaju sztuki plastyczne.


