
Moja Rączka to Potrafi

Witajcie Dzieciaki! 

Dzisiaj  w  ramach  gimnastyki  Waszych  rączek  proponuję
zabawę z masą solną. Do wspólnej zabawy zaproś mamę, tatę,
siostrę, brata lub inną bliską Ci osobę. Zaczynamy! 

Jak zrobić masę solną? 

Zrobienie  masy  solnej  jest  bardzo  proste  i  nie  wymaga
żadnych  specjalnych  umiejętności.  Do  jej  wyrobienia  nie
potrzebujesz  też  skomplikowanych  produktów.  Oto
kompletna lista składników:

Składniki:

 1 szklanka soli

 1 szklanka mąki

 pół szklanki wody

 miska

 i oczywiście … Twoje sprawne rączki! 

Wystarczy,  że  połączysz  ze  sobą  powyższe  składniki  na
jednolitą masę. Dobrze wyrobiona masa nie przykleja się do
palców. Ze świeżo przygotowanej masy solnej możesz lepić
przeróżne  figurki  –  ja  proponuję  wielkanocne  ozdoby.
Gotowe figurki z masy solnej suszymy na parapecie (ok 24
godziny) lub w piekarniku (tylko z pomocą osoby dorosłej!!!!)
w temperaturze ok 100 stopni przez 15-20 min.  
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Baranek na patyku

Potrzebne będą:

 masa solna 

 farbki

 patyki do szaszłyków (lub inne długie patyczki)

 stary sweter (bluzka, kolorowa szmatka)

 mocny klej (np. wikol)

Do wykonania baranka na patyku musimy przygotować niewielką ilość masy solnej, z której
ulepimy głowę. Z masy wyrabiamy kulkę, lekko spłaszczamy ją, a następnie przyozdabiamy
w rogi i oczy. Patyczkiem delikatnie zarysowujemy nos. Tak przygotowany element suszymy
lub  pieczemy w  piekarniku,  a  po  wyschnięciu  malujemy  farbkami  Następnie  ze  starego
swetra, który już nam się nie podoba, wycinamy kawałek wełny. Nadziewamy go na patyk od
szaszłyka. Ostatni etap to doklejenie głowy baranka na szczycie patyka.  Gotowe! 

Baranek z długim futerkiem 

Potrzebne będą:

 masa solna 
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 farbki

 wyciskacz do czosnku

Do pracy przystępujemy, przygotowując masę solną, z której następnie formujemy dwie kulki
-  większą  i  mniejszą.  Większą  z  nich  zgniatamy na płaski  placek,  który będzie  bazą  dla
tułowia.  Mniejszej  nadajemy  kształt  głowy  baranka.  Teraz  część  pozostałej  masy  solnej
przeciskamy przez wyciskacz do czosnku, dzięki czemu uzyskamy wełnę do pokrycia tułowia
baranka. (Jeśli nie masz wyciskacza, nie szkodzi – sam możesz uformować z masy solnej
małe wałeczki). Nakładamy ją na wcześniej przygotowany płaski krążek. Następnie do głowy
baranka doklejamy rogi i oczy – i całość mocujemy na tułowiu (na którym już jest wełna).
Przy doklejaniu kolejnych części proponuję często moczyć palce w wodzie i wodą przecierać
miejsca  połączeń,  aby  masa  się  dobrze  skleiła.  Tak  przygotowanego  baranka  możemy
pozostawić do wyschnięcia lub wstawić na jakiś czas do piekarnika (aż się zarumieni). Gdy
baranek jest już suchy, malujemy go farbkami. Baranek gotowy!

 

Z masy solnej możesz wykonać też wielkanocne pisanki. Wystarczy, że 
z masy uformujesz kształt jajek, a gdy wyschną, palujesz je farbkami.

Jestem bardzo ciekawa Waszych prac. Jeśli chcecie, poproście dorosłego aby zrobił zdjęcie Waszych
dzieł i przyślijcie mi je na adres:  a.ciechowicz-stasiak@ppp5.pl 
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