
Wyczarowane z masy solnej. 
Kochane dzieci, żeby czarować z masy solnej, najpierw musicie mieć masę solną:) 
Proszę bardzo oto przepis: 
• 0,5 czyli pół szklanki wody
• 1 szklanka soli
• 1 szklanka mąki
Nie wyjdzie tego dużo, ale na początek myślę, że starczy. Gdybyście potrzebowali 
więcej, to trzeba odpowiednio zwiększyć proporcje ( poproście wtedy o pomoc 
rodziców).
Przygotowanie i kolejne etapy prac:
1. Naszykujcie sobie miskę, do której wsypiecie sól i mąkę. Najpierw mieszamy ze sobą 
dobrze suche składniki, a następnie dolewamy wodę. Nie dodajemy jednak całej od razu,
tylko stopniowo to znaczy - wlewamy trochę wody i wygniatamy masę solną, gdy 
widzimy, że jest jej za mało znów trochę dodajemy. Ciasto nie może być zbyt mokre, 
ma się po prostu lepić do siebie niczym plastelina, ale jednocześnie nie pozostawać na 
rękach. Trzeba je  dobrze wygnieść na stolnicy posypanej delikatnie mąką. (Myślę, że 
przyda się Wam pomoc albo chociaż nadzór na prcą:)))

2. Teraz tworzycie co tylko chcecie, ludziki, pojazdy, miasta, drzwa, mogą Wam 
w tym pomóc foremki do pieczenia ciasteczek. Jak już Wasze dzieła będą gotowe to 
przechodzimy do kolejnego etapu.

3. Czyli do utwardzania masy solnej. 
Masa jest gotowa, Wy stworzyliście z niej swoje "cuda",  czas więc je utwardzić, aby 
później móc je pomalować. Ja masę solną utwardzam w piekarniku. Wystarczy rozgrzać 
go do 50 stopni Celsjusza i włożyć masę na blachę, a następnie do piekarnika. 
Ustawiamy sobie w tym czasie sekundnik na godzinę i wyłączamy piekarnik. Po upływie 
tego czasu, zobaczcie, czy masa się utwardziła. Będzie to oczywiście zależało od tego, 
jak grube będą dekoracje, które z niej zrobimy. Jeśli nie jest jeszcze w zupełności 
twarda, wystarczy zostawić ją dłużej w ciepłym piekarniku. Cieńsze rzeczy będą gotowe
szybciej od tych grubych. Uważajcie, bo zbyt szybko wysuszona masa zacznie pękać, 
także podczas pieczenia doglądajcie piekarnik, żeby widzieć co i jak?!                            
W sezonie zimowym do suszenia masy solnej można wykorzystać też grzejniki. 
Wystarczy rozłożyć gotowe ludziki, dekoracje czy inne rzeczy, na grzejniku.

4. Malowanie utwardzonej masy solnej . To również bardzo fajne, bo zabawa nie kończy
się tylko na samym lepieniu różnych rzeczy z masy solnej. Później po utwardzeniu 
możecie farbkami lub mazakami ozdobić swoje dzieła. Stworzone przez nas ludziki 
potrzebują przecież oczu, buzi i ubranek, które można im domalować. Choinka z masy 
solnej lepiej czułaby się gdyby była zielona, a kwiatek, gdyby miał kolorowe płatki. :)

Zapraszam do pracy!



CIEKAWOSTKI :

Podobno najlepsze do tego są farby akrylowe, takie które wykorzystują malarze i 
można znaleźć je w sklepach plastycznych. Zwykłe farby plakatowe są po prostu trochę
bledsze, ale Nam w zupełności wystarczą. Można też Nasze ozdoby pomalować 
bezbarwnym lakierem do paznokci lub spryskać lakierem do włosów. To je utrwali na 
dłużej i posłużą Wam przez kilka lat przywołując miłe wspomnienia ( ale w tym to już 
koniecznie muszą Wam pomóc rodzice!!!)

Powiem Wam jeszcze na koniec, że wyczytałam, że niektórzy dzielą masę soolną na 
części i  do każdej z części dodają trochę barwnika spożywczego i ponownie 
zagniatają "ciasto" - tak by barwnik się z nią scalił. To podobno prosty sposób na 
stworzenie kolorowej masy solnej, niestety nie sprawdział więc nie wiem?

Przykładowe prace:

Zdjęcia Waszych prac przesyłąjcie na adres: swietlicasp3@interia.pl
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