
ZABAWA MASĄ SOLNĄ

Tylko trzy składniki, a tyle zabawy!! Pamiętacie masę solną?
To idealny pomysł na wspólne spędzenie czasu w domu
z waszymi pociechami. W kilka chwil możecie stworzyć

nie tylko małe cuda, które pokochają wasze dzieci,
ale i piękne wspomnienia, które zostaną z wami na zawsze ;)

PRZEPIS NA MASĘ

1

Czas przygotowania: kilka minut  

Czego potrzebujemy:

średniej wielkości miski, coś do rozścielenia 
w trakcie zabawy – w naszym przypadku była 
to silikonowa stolnica, opcjonalnie – foremki 
do ciastek, wykałaczki. 

Składniki:  

• 1 szklanka mąki  
• 1 szklanka soli  
• 1/2 szklanki wody

Z podanych proporcji wyszło dość sporo masy 
solnej (ilość widoczna na zdjęciach). Jeśli jednak 
macie taką ochotę, możecie zrobić jej więcej 
niż w przepisie. Wystarczy tylko pamiętać, żeby 
proporcje mąki w stosunku do soli wynosiły 1:1 
a wody – połowę porcji jednego ze składników.

Zanim przystąpicie do sporządzania masy solnej, 
warto uświadomić sobie, że mąka&sól + woda 
+ dziecko = ogrom zabawy ale i wielki BAŁAGAN.  
Osobiście rekomendujemy ubranie maluchów 
w ubranka, których nie będzie wam żal 
porządnie wybrudzić – w końcu w trakcie zabawy 
 „brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko” ;)



Kroki do wykonania:
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Do miski wsypujemy mąkę i sól, a następnie 
powoli dodajemy wodę i dokładnie mieszamy. 
Pod koniec całość ugniatamy do uzyskania 
jednolitej, gładkiej, elastycznej masy. Starsze 
dzieci mogą wykonać masę solną same, te 
młodsze będą potrzebować pomocy rodzica 
lub opiekuna. I voilà!  

Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa! 

Z masy możecie zrobić dosłownie WSZYSTKO, 
ogranicza was jedynie własna wyobraźnia. Jeśli 
chodzi o sposoby obchodzenia się ze stworzoną 
przez was masą, to możecie dowolnie: lepić 
z niej, wykrawać formy jak ciasteczka, odciskać 
elementy (w tym własne części ciała np.: stopy, 
dłonie). My wypróbowaliśmy każdą opcję! 



Co dalej?
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Na koniec możecie ozdobić swoje arcydzieła ;) 
My udekorowaliśmy niektóre z nich posypką do 
ciasteczek i kaszą jaglaną. Doskonale sprawdzą 
się również brokat, ryż, mak czy sezam. Ciekawą 
opcją jest pomalowanie rzeczy, które stworzy-
liście, farbkami plakatowymi! To dodatkowa, 
wspaniała zabawa! 

Jeśli podoba się wam taka kolorowa alternaty-
wa, następnym razem możecie dodać do masy 
solnej dowolny barwnik spożywczy lub przy-
prawy – kurkuma pięknie zabarwi kolor waszej 
masy na żółto ;) 

Po zakończeniu fazy twórczej, odłóżcie 
stworzone dzieła do wyschnięcia na kilka dni. 



Gotowe!
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I jak? Podobał się wam nasz post? 
Mamy nadzieję, że był pomocny i was zainspirował – jeśli tak, 

koniecznie pochwalcie się zdjęciami dzieł, które stworzyliście! 
Jesteśmy ciekawi jak bardzo owocna była współpraca 

z waszymi pociechami :D Czekamy również na komentarze 
z relacjami ze wspólnej zabawy ;) 


