
 

CHATKA Z MASY PORCELANOWEJ  

Nadszedł grudzień i choć do kalendarzowej zimy jeszcze troszkę dni, to każdy i duży i mały czeka z                  
niecierpliwością na śnieg. A może spróbujemy zrobić domek, który posypiemy póki co, sztucznym śniegiem i               
będzie piękną ozdobą na święta. Wykonanie      
domku, może nie należy do najłatwiejszych,      
ale wszyscy jesteście bardzo zdolni i z       
pewnością dacie radę :) 

Do wykonania chatki potrzebujecie:  

∙ masę porcelanową (instrukcja wykonania- 
poniżej)  
∙ szablon chatki- na samym dole  

∙ nożyk  

∙ wałek  

∙ nożyczki  

∙ wykałaczkę  

∙ klej na gorąco  

∙ sztuczny śnieg  

 



 

Do wykonania masy porcelanowej potrzebujecie:  
∙ jedną porcję kleju wikol,  

∙ taką samą porcję mąki ziemniaczanej,  

∙ dwie łyżki cytryny,  

∙ dwie łyżki oliwki.  

Jako miarki do kleju i mąki możecie użyć dwóch takich samych miseczek o pojemności 300 ml. Poniżej 
podaję link do filmu na youtube z dokładną instrukcją i opisem jak krok po kroku powstała masa 
porcelanowa: https://www.youtube.com/watch?v=hdCASUHsvW4&feature=youtu.be 
 

Masa porcelanowa- przepis krok po kroku:  

Do dużej miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy klej wikol, dodajemy dwie łyżki cytryny oraz  dwie 
łyżki oliwki. Teraz wszystko razem mieszamy łyżką. Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy je  dłońmi. Po 
kilku minutach masa porcelanowa jest gotowa do tworzenia dekoracji. Teraz należy ją schować do  worka, 
ponieważ szybko wysycha. Jak zobaczycie na filmie autorka podzieliła naszą masę dodatkowo na trzy  części. 
Jedną zostawiła białą, a do dwóch pozostałych dodała brokatu i zagniotłam razem. W ten sposób  uzyskała piękną 
mieniącą się masę brokatową, która bardzo podoba się zwłaszcza dzieciom. Masę  porcelanową można 
wykorzystać do rozmaitych ozdób.  

Cenne wskazówki do masy porcelanowej:  

-jeśli masa klei się Wam do rąk lub podczas wałkowania przykleja się do blatu posypcie sobie dłonie lub blat 
niewielką ilością  mąki. Masę jak już wspomniałam przechowujemy w szczelnie zamkniętym worku. Do 
wykonywania dekoracji ucinam tylko  potrzebny mi w danym momencie kawałek. Ciasto wałkujemy i za pomocą 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdCASUHsvW4&feature=youtu.be


 

foremek wycinamy dowolne kształty.  

-masa porcelanowa jest dużo delikatniejsze od masy solnej i pozwala tworzyć bardzo szczegółowe i filigranowe 
dekoracje.  Dodatkowo połączenie masy z brokatem zachwyca dzieci i umożliwia stworzenie w szybki sposób 
efektownych dekoracji.  

-wiele osób obawia się wypalania masy solnej w piekarniku, tu nie musimy się o to martwić. Gotowe prace z masy 
porcelanowej  suszymy na kartce około 12 godzin i nasze dekoracje są gotowe. Gdy spojrzymy na nasze prace 
pod światło lub przy lampce  zobaczymy jak pięknie przenika przez nie światło. Możliwość odbijania w masie 
pieczątek, czy odciskania gałązek sprawia, że  efekt końcowy oczaruje nie tylko dzieci. 

 
Wykonanie chatki:  

W dużej misce przygotujcie masę porcelanową zgodnie z instrukcją powyżej. Na jedną chatkę potrzebujecie 
proporcje, które podane są w przepisie na masę porcelanową. Powinno Wam nawet zostać trochę masy na 
drobne dekoracje.  

 Najpierw wycinamy wydrukowany szablon chatki. Małe okienka wytnijcie nożyczkami do paznokci. Po wycięciu 
szablonu  przyłóżcie do siebie odpowiednie elementy ścianek i dachu, aby sprawdzić, czy wszystko jest równo 
wycięte. W razie czego  zróbcie małą korektę aby wszystko pasowało idealnie.  

Wyrobioną masę zamykamy szczelnie w woreczku, bo masa szybko wysycha. Bierzemy małe porcje, 
rozwałkowujemy na  grubość około 0,5 cm i wycinamy każdy fragment domku zgodnie z szablonem. Do 
wycinania świetne nadaje się mały nożyk  lekko zwilżany co jakiś czas w wodzie. Małe okienka wycinamy po 
obrysie za pomocą wykałaczki. Trzeba to robić powoli  i z wyczuciem.  

 Każdy wycięty fragment domku wraz z okienkami lub drzwiami odkładamy na płaskiej i suchej powierzchni do 

 



 

wyschnięcia.  Wytnijcie najpierw przód i tył domku, potem mniejsze boki i na końcu dach. Pamiętaj, aby od razu 
wycinać okienka, bo masa  szybko schnie. Fragmenty domku po około 12h będą suche i sztywne.  

 Na dachu za pomocą drewnianej końcówki noża możecie zrobić strukturę dachówek, wystarczy miejsce przy 
miejscu  odciskać delikatnie kształt.  

Suszenie masy porcelanowej:  

 Podczas suszenia warto na płaskie elementy położyć jakąś książkę, aby nic się nie powyginało. Ścianka domku w 
której są  drzwi suszona była w taki sposób, że pod drzwiami można położyć kawałki papieru, aby drzwiczki były 
uniesione do góry. Na  boki natomiast można położyć książki, które zapobiegną wyginaniu się podczas schnięcia. 
Czasem przy dużych powierzchniach,  
gdy masa nie schnie równomiernie zdarza się, że boki podnoszą się do góry, dlatego bezpieczniej jest suszyć 
pod delikatnym  obciążeniem. Możecie też co jakiś czas sprawdzać jak schną wszystkie elementy, wtedy na 
pewno wszystko się uda.  
 

Łączenie wysuszonych elementów domku i dekorowanie: 
 
 Elementy domku łączymy ze sobą za pomocą kleju na gorąco. Klej nanosimy na krawędź jednej części i 
doklejamy ją do  boku domku. Po zmontowaniu podstawy przyklejamy dach.  Na dachu nanosimy w różnych 
miejscach paski kleju i obsypujemy go sztucznym śniegiem tworząc w ten sposób efekt  ośnieżenia i maskując 
łączenie dachu. Na końcu nakrapiamy stopniowo klej na krawędzie dachu, dzięki czemu powstały  klimatyczne, 
lodowe sople.  
 
pomysł zaczerpnięty ze strony: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/12/chatka-z-masy-porcelanowej/?fbclid=IwAR0WUe2B9IAxsycI5tD36jWqbr_SihB2xAqjvw61edk6f ghyTlPzra8JZ0 
 
 

 



 

Na zdjęciach poniżej ozdoby świąteczne wykonano z masy porcelanowej z dodatkiem brokatu. Wykorzystane 
zostały foremki do ciastek (w tym foremki z pieczątkami), dziurki zrobiono przy pomocy słomki. 
 
zdjęcia autorstwa Magdy Kończewskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

MIKOŁAJKOWA SKARPETKA 
 
Mikołajki w Polsce to miła tradycja, nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry obchodzonego 6 grudnia. 
W Anglii Mikołajek się nie obchodzi. 6 grudnia jest tam zwyczajnym dniem jak każdy inny.  Jednak dzieci już czują 
świąteczny klimat i przygotowują skarpety na świąteczne podarki aby powiesić je na kominku. Pokoloruj świąteczną 
skarpetę oraz zaprojektuj swoją własną. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CIASTECZKA Z WITRAŻYKIEM 
 

Dziś mamy też dla Was przepis na wspaniałe ciasteczka z 
witrażykiem. Można je wykorzystać również jako ozdoby choinkowe. 
Albo zjeść ;) 
 
Składniki: 

● 250 g mąki pszennej 
● 125 g masła, zimnego 
● 1 jajko (rozmiar M), zimne 
● 50 g cukru pudru (lub zwykłego) 
● szczypta soli 
● landrynki (jedna paczka ok. 300 g) 

 
Sposób przygotowania: 

- Przygotować ciasto kruche: Z mąki, cukru pudru, masła (pokrojonego na małe kawałki), jajka i szczypty soli zagnieść 
jednolite ciasto ręką lub robotem kuchennym. Z ciasta uformować kulę, lekko ją spłaszczyć i owinąć w folię spożywczą. 
Wstawić do lodówki na ok. 30 minut. 

- Schłodzone ciasto wałkować, podsypując blat mąką na grubość ok. 3- 4 mm i wykrawać większą foremką dowolne kształty. 
- Ciasteczka przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. W środku wykroić mniejszą foremką otwór. (W 

ciasteczkach można zrobić dziurkę, jeśli chcemy powiesić je na choince.  
- Piec w nagrzanym piekarniku najpierw przez ok. 7 minut w temperaturze 180°C, grzałka góra- dół. Następnie wysunąć 

blachę z piekarnika i w otwory włożyć cukierki (można landrynki wcześniej pokruszyć). Blachę wsunąć z powrotem do 
piekarnika i piec dalej ok. 5 minut, aż landrynki się roztopią. 

- Ciasteczka pozostawić na blasze do ostygnięcia, aby roztopiony cukierek stwardniał. 
- W ten sam sposób upiec pozostałe ciasteczka. 
- Chłodne ciasteczka można przechowywać do 4 tygodni w metalowej puszce. (Najlepiej rozdzielić warstwy ciasteczek 

umieszczonych w puszce kawałkiem papieru do pieczenia, aby zapobiec ewentualnemu sklejeniu się ciasteczek). 

 



 

PRZEPIS NA ZIMNY SZTUCZNY ŚNIEG 
 
Ostatnie zimy trochę skąpiły nam śniegu. Jeśli za nim tęsknicie to mamy dla Was przepis na stworzenie w domowych 
warunkach zimnego, sztucznego śniegu. Potrzebujecie do tego zaledwie dwóch składników - pianki do golenia (dobrze 
wcześniej sprawdzić czy nie ma zbyt intensywnego zapachu) oraz 8-10 opakowań sody oczyszczonej. 
Do miski wsypujemy sodę a następnie dodajemy całe opakowanie pianki i mieszamy. Już w trakcie mieszania można 
poczuć jak zimny jest nasz śnieg. Gotową masę odkładamy do lodówki na 30 min. Po tym czasie będzie idealna do 
zabawy. 
 
 
                                                  zdjęcie autorstwa Magdy Kończewskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

KOLOROWY DESZCZ 
 
Piankę do golenia można wykorzystać do jeszcze jednego eksperymentu - do zrobienia własnej chmury z kolorowym 
deszczem. 
Potrzebne będą: 
– duży słoik 
– woda 
– pianka do golenia 
– barwniki spożywcze 
– pipeta lub strzykawka 
 
Wykonanie jest bardzo proste: słoik napełniamy wodą do 3/4 wysokości, na pozostałą            
część wyciskamy piankę do golenia (nie musi być równo z wieczkiem słoika, spokojnie             
może wystawać), a za pomocą pipety zakraplamy kolorową wodę na tę mieszankę. 
Udanej zabawy! 

zdjęcie: internet 

 


