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Przepisy na wakacyjne masy 

 Proporcje Jak przygotować? / Uwagi 

GIGA BAŃKI 

1 litr gorącej wody 
1,3 gram gumy guar 
6 gram soli 
1,8 gram proszku do pieczenia 
70 ml płynu do mycia naczyń 

Gumę guar wymieszać z solą i powoli dodawać do wrzątku mieszając. 
Następnie dodać 1,8 g proszku do pieczenia, a na koniec 70 ml płynu do mycia 
naczyń. Zamieszać powoli i wystudzić. 
 

FARBY DO 
MALOWANIA 
PALCAMI 

1/4 szklanki skrobi kukurydzianej 
2 łyżki stołowe cukru 
1 filiżanka wody 
barwnik spożywczy  

Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie. 

2 filiżanki mąki 
2 łyżeczki soli 
4,5 szklanki wody 
barwnik spożywczy 

Wymieszaj sól i wodę w dużym garnku i podgrzej na kuchence do średniej 
temperatury.   
Dodawaj powoli mąkę, mieszając aby nie zrobiły się grudki.  
Kiedy mieszanka zacznie gęstnieć, zmień temperaturę na niską i kontynuuj 
mieszanie, aż uzyskasz konsystencję kremu.  Wlej do małych foremek np. na 
muffiny.   
Dodaj kilka kropli płynnego barwnika spożywczego i dobrze wymieszaj.  Pozostaw 
do ostygnięcia.  

MASA SOLNA 

1 filiżanka soli 
1 filiżanka mąki 
1/2 szklanki wody 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. 
Po uformowaniu figurek, można je pozostawić do wyschnięcia i pomalować, albo 
włożyć do piekarnika na 100 stopni i 3 godziny. 

PIASEK 
KSIĘŻYCOWY 

8 filiżanek mąki  
1 filiżanka oliwki dla dzieci 

Dobrze wymieszaj, aby rozbić wszystkie kuleczki oliwki, które się utworzą 

2 filiżanki brązowego cukru 
2 filiżanki mąki kukurydzianej * 
10 łyżek stołowych olej roślinny *  

*Zamiast mąki może być skrobia kukurydziana, a zamiast oleju, oliwa z oliwek 

1 filiżanka sody oczyszczonej 
1 filiżanka skrobi kukurydzianej 
3/4 filiżanki olejku dla niemowląt 

Wymieszaj skrobię kukurydzianą i sodę oczyszczoną w misce, następnie dodaj olej i 
dokładnie wymieszaj (Jeśli chcesz, aby masa była bardziej plastyczna, dodaj trochę 
więcej oleju).  

SLIME 

1 filiżanka bezbarwnego kleju 
1 filiżanka płynnej skrobi 
barwnik spożywczy 

Wymieszaj dokładnie klej i skrobię. Barwnik możesz dodać do całości, lub podzielić 
masę na parę części i dodać różne kolory.  

FLUFFY SLIME 

2/3 kubka białego kleju  
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
1/4 szklanki wody 
2-3 filiżanki kremu do golenia, uwaga: nie używaj żelu do golenia. 
1,5 łyżki stołowej płynu do soczewek kontaktowych (musi mieć w składzie: kwas borowy i boran sodu - wchodzą w 
interakcję z klejem, tworząc śluz, np. Renu fresh lub Equate. Nie należy stosować zamienników innych marek.) 

PLAY DOH 

1 filiżanka mąki 
2 łyżeczki creme de tartar 
(winnego kwarcu) 
1/3 szklanki soli 
1 łyżka oleju roślinnego 
1 filiżanka wody 
barwnik spożywczy 
 

W średniej lub dużej patelni, wymieszać mąkę, krem tatarski i listwę razem.   
Dodaj wodę i olej, mieszając na małym/średnim ogniu.   
Mieszaj mieszankę, aż zacznie gęstnieć, a następnie wmieszaj kilka kropel barwnika 
spożywczego.   
Mieszaj tak długo, aż ciasto zacznie odchodzić od ścianek patelni.   
Zdejmij z patelni i umieść na pokrytym papierem talerzu lub papierze woskowym.  
Pozostawić do ostygnięcia, a następnie ugniatać trochę, aby usunąć wszelkie grudki 
dla gładszej gliny. 

PIANA 
BĄBELKOWA 

płyn do kąpieli bąbelkowej (bez 
łez) 
barwnik spożywczy 
ręczny mikser 
duża miska 

Wymieszaj 2 części wody do 1 części płynu do kąpieli (aby zrobić wielokolorową, 
możesz od razu miksować ½ szklanki wody i ¼ szklanki płynu, dodając różne kolory 
barwnika do każdej z części). 
Będziesz wiedzieć kiedy jest gotowe! 

 

Źródło: własne eksperymenty, Pintrest, zajęcia dla dzieci na których bywaliśmy 
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