
Gips 

Składniki: gips, woda, papierowe lub plastikowe naczynie. 

Sposób wykonania: Dwa kubki gipsu rozrabiamy z dwoma kubkami wody w misce. Patyczkiem mieszamy 

wszystko na gładką masę. Umieszczamy masę w formie. Ostrożnie potrząsamy naczyniem i z niewielkiej 

odległości opuszczamy wraz z zawartością na blat stołu. Masa dzięki temu będzie wygładzona. W tak 

przygotowanym tworzywie możemy wykonywać odciski, wtykać elementy dekoracyjne. Gips schnie około 

15 minut. Po tym czasie uwalniamy całą formę z pudełka. 

Farba z trocinami 

Składniki: trociny lub rozkruszone płatki owsiane, płynna farba plakatowa. 

Sposób wykonania: Kilka łyżek trocin lub rozkruszonych płatków owsianych mieszamy z płynną farbą. 

Palcami nakładamy farbę na karton. 

Farby jogurtowo-kefirowo-śmietankowe 

Składniki: jogurt, kefir, śmietana, barwniki spożywcze lub farby  

Sposób wykonania: mieszamy wszystkie składniki (kefir, śmietana, jogurt) następnie dodajemy barwnik 

jaki chcemy lub odrobine farby. Mieszamy. Jeżeli zrobiliśmy sobie kolory można malować na kartce. 

Najlepiej używać palców.  

Piasek kinetyczny 

Składniki : 4 szklanki mąki pszennej  oraz 0,5 szklanki oleju  

Sposób wykonania: Składniki wymieszać ze sobą – i mamy gotowy piasek kinetyczny. Jeśli chcemy go 

urozmaicić – możemy piasek podzielić na kilka kulek – i do każdej dodać inny barwnik spożywczy. 

Stemple warzywne  

Składniki: świeże, tj. surowe ziemniaki; foremki do ciastek; nóż; pędzel (lub gąbka do malowania); farby; kartka 
papieru lub materiał, po którym będziemy stemplować. 

Sposób wykonania: Szykujemy ziemniaka oraz foremki (o dowolnym, wybranym przez nas kształcie), wbijamy 
foremki bezpośrednio w ziemniaka (najgłębiej jak się da). Następnie, za pomocą noża obcinamy całą powierzchnię 
wokół wbitej foremki. Zdejmujemy foremkę. Aby powstał nam stempel, musimy jeszcze odciąć zbędną skórkę 
ziemniaka. Wystarczy jeszcze posmarować je farbą i można przybijać na kartkę.  

Bańki mydlane  

Składniki: 1 litr ciepłej wody, 30 ml płynu do mycia naczyń, 15 ml gliceryny (ew. łyżeczka cukru bądź 

cukru pudru) 

Sposób wykonania: Do ciepłej wody wlej płyn do mycia naczyń oraz glicerynę, którą można kupić w 

aptece. Glicerynę, która nadaje trwałość bańkom, można zastąpić łyżeczką cukru albo cukru pudru. Potem 

wystarczy wszystkie składniki powoli wymieszać i już można puszczać kolorowe bańki mydlane! 

 

 

 


