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              PRZECZYTAJCIE RAZEM! HISTORYJKA Z INSTRUKCJ!

Co jest potrzebne:

CELE EDUKACYJNE

Wskazówki dla doros!ego:

DOSKONALENIE 
ZMYS!U DOTYKU, 
SMAKU, W"CHU, 

WZROKU

#WICZENIE  
MI"$NI R"KI  

I D!ONI POPRZEZ 
WA!KOWANIE, 

$CISKANIE, 
WYCISKANIE 
KSZTA!TÓW

#WICZENIE 
SEKWENCJI 
DZIA!A%

• !aca, szczelnie zamykany  
pojemnik na mas"

• ma!a silikonowa, wa#ek

• produkty na mas" soln$:  
m$ka pszenna, sól, proszek  
do pieczenia, olej, przyprawy,  
barwniki naturalne lub spo%ywcze

• foremki w ró%nych ksz!a#!ach, 
no%yk, realistyczne &gurki zwierz$t 
(ssaki, p!aki, owady), muszle, ziarna

Proporcje do idealnej masy solnej: 1 miarka m$ki, 1 miarka soli, pó# miarki  
wody, pó# #y%eczki proszku do pieczenia, #y%ka oleju.

Masa solna mo%e by' zawsze obecna w Waszej kuchni, zmieniaj jej 
kolor za pomoc$ barwników spo%ywczych lub wzboga' zapachem 
przypraw lub olejków.

Mas" soln$ zas!$p cias!em kruchym lub piernikowym, by !ak samo 
przygo!owa' prawdziwe cias!eczka.

K ubu! nigdy nie odmawia zabawy z mas" 
soln". Mama ma ju# najlepszy przepis 

i w swojej kuchennej szafce Kubu! zawsze 
znajduje kulk$ z masy solnej. Mama niekiedy 
„dodaje” do masy kolor albo zapach, a nawet 
b%yszcz"cy brokat. Z masy solnej Kubu! wycina 
kszta%ty, &gurki, a czasem kluseczki. Masa solna 
mo#e by' tym, czym Kubu! chce.

Mama przygotowuje mas$ soln" z prostych 
sk%adników. Robi jej ca%kiem du#o i dzieli na kulki. 
Jedn" kulk$ wk%ada do plastikowego pojemnika, 
który szczelnie si$ zamyka. Pozosta%e chowa  
do lodówki. Te# s" szczelnie zamkni$te, #eby  
nie wysch%y. Mama przygotowuje wygodn" tac$, 
mat$ silikonow", ma%y drewniany wa%ek i jaki! 

pomys% na prac$, czyli no#yki, foremki albo &gurki 
zwierz"t, #eby Kubu! odciska% ich tropy!

Mama pokaza%a Kubusiowi, jak pracowa' 
z mas" soln". Kubu! zanosi tac$ ze wszystkimi 
materia%ami do swojego stolika. Rozwija 
silikonow" mat$, bierze kulk$ niebieskiej masy 
z brokatem i lekko rozp%aszcza j" na macie. 
Potem bierze wa%ek i zaczyna wa%kowa'. Placek 
z masy robi si$ coraz bardziej p%aski! Kubu! 
si$ga teraz po foremki w kszta%cie gwiazdek 
i dzwoneczków. Wycina kszta%ty i z pomoc" 
mamy robi w nich dziurki. Kszta%ty b$d" schn"' 
na parapecie. Gdy wyschn", przez dziurki Kubu! 
przewlecze wst"#eczki i przygotuje zimowy 
stroik!

16 Masa solna  
dobra na wszystko!
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