
 

 

Farby do malowania palcami I 
– pół szklanki skrobi kukurydzianej 

– 1 szklanka gorącej wody 

– pół szklanki zimnej wody 

– barwniki spożywcze 

– torebka żelatyny 

Skrobię mieszamy w połowie zimnej wody do uzyskania gładkiej pasty, w pozostałej części 

wody rozpuszczamy żalatynę. Wlewamy do pasty skrobiowej gorącą wodę, ciągle mieszając. 

Gotujemy przez chwilę na małym goniu i dodajemy żelatynę. Studzimy, dodajemy dowolny 

barwnik. W szczelnie zamkniętym pojemniku farby możemy przechowywać w lodówce około 

tygodnia. 

Farby do malowania palcami II 
– 3 łyżki cukru 

– pół łyżeczki soli 

– pół szklanki mąki kukurydzianej 

– 2 szklanki wody 

– barwniki spożywcze 

Cukier, sól i mąkę zalać wodą i dokładnie wymieszać. Przelać do małych pojemniczków, 

dodać barwniki i wymieszać. 

Farby do malowania palcami III 
– 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

– 5 łyżeczek mąki ziemniaczanej 

– pół szklanki ciepłej wody 

– barwniki spożywcze 

Do mąki i sody dodać wodę i dokładnie wymieszać. Rozlać do pojemniczków, dodać 

barwniki i wymieszać. 

Farby do malowania ciała I 
– pół szklanki skrobi kukurydzianej 

– 1/4 szklanki wody 

– 1/4 szklanki kremu do twarzy 

– barwniki spożywcze 

Mieszamy wodę ze skrobią kukurydzianą, dodajemy krem i rozcieramy na gładką masę. 

Rozdzielamy do małych pojemniczków i dodajemy barwniki. Farbki zbywają się z ciała u 

ubrań wodą z mydłem. 

Farby do malowania ciała II 
– 1 łyżka pudru do pielęgnacji niemowląt 

– 1 łyżka talku 

– 1 łyżka kremu do twarzy 

– barwniki spożywcze 

Puder, talk i krem łączymy w jednolitą masę, rozdzielamy do pojemniczków i barwimy. 

Farbka zmywa się morką gąbką lub chusteczkami nawilżającymi dla dzieci. 

Dzieciaki uwielbiają się brudzić i manipulować rączkami, dlatego wszelkiego rodzaju zabawy masą solną, 
ciastoliną czy farbami są dla nich niezwykle ciekawą alternatywą codziennych zajęć. Na rynku możemy 
kupić gotowe produkty lub zrobić je niewielkim kosztem samemu w domu, mają pewność, że są 
bezpieczne i nietoksyczne dla małych rączek. 

 



Farby do malowania ciała III 
– pół łyżeczki kremu do twarzy- 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej 

– pół łyżeczki wody 

– barwniki spożywcze 

Krem, mąkę i wodę łączymy w jednolitą masę, rozdzielamy do pojemniczków, dodajemy 

barwniki. Farba zmywa się wodą z mydłem lub chusteczkami nawilżającymi dla dzieci. 

Farba mydlana do malowania 
– kostka szarego mydła 

– szklanka wrzącej wody 

– barwniki spożywcze lub nietoksyczbe farby 

Mydło ścieramy na tarce, zalewamy wrzątkiem i miksujemy. Do sztywnej piany dodajemy 

barwniki i dokładnie mieszamy. 

 

MIŁEJ ZABAWY !!!! 

 


