
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATEM dzisiaj przepis na DOMOWĄ KREDĘ !!!  

 

Lodowa kreda 

 

– 3 łyżki mąki ziemniaczanej lub kukurydzianej 

– barwniki spożywcze 

– woda 

– foremki do lodów lub niewielkie pudełeczka 

Do szklanki wsypać 3 łyżki mąki, dodać barwnik, wodę i wymieszać. 

Mieszankę włożyć do foremek bądź pudełeczek i zamrozić. 

 

Musująca kreda lodowa 

– 3 łyżki mąki ziemniaczanej lub kukurydzianej 

– barwniki spożywcze 

– woda 

– soda oczyszczona 

– kwasek cytrynowy, woda z cytryną bądź woda z octem 

       Nie od dziś wiadomo, że wraz ze wzrostem sprawności motorycznej i 

manualnej pojawiają się u dziecka nowe umiejętności językowe. Obie te sfery 

są ze sobą mocno powiązane stanowiąc podstawę prawidłowego rozwoju. 

Przyczyną tak ścisłego związku motoryki precyzyjnej i mowy jest specyficzna 

budowa naszego mózgu, ponieważ ośrodki sensomotoryczne odpowiedzialne 

za obie te funkcje zlokalizowane są bardzo blisko siebie. 

Manipulując rękoma aktywizujemy elementy kory mózgowej odpowiedzialne 

za ruch, a tym samym pobudzamy ośrodek ruchowy mowy.  

Dlatego też warto wspierać rozwój dziecka stwarzając mu okazję do 

usprawniania rąk i zabaw stymulujących małą motorykę. 

 



– foremki bądź małe pudełeczka 

Do szklanki sypać 3 łyżki mąki, dodać barwnik, wodę oraz 2 łyżki sody 

oczyszczonej i wymieszać. Całość rozłożyć do foremek i zamrozić. 

Namalowane wzory delikatnie skropić kwaskiem cytrynowym, wodą z 

cytryną bądź wodą z octem – wówczas uzyskamy musujący efekt. 

 

Kreda gipsowa 

 

– barwniki spożywcze 

– 1/3 szklanki wody 

– 3 łyżki gipsu 

– małe pojemniki 

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy aż do uzyskania jednolitej 

masy, gotową masę wlewamy do pojemników i pozostawiamy do 

wyschnięcia. 

 

Kreda z rolek 

 

– papierowe rolki po papierze bądź ręcznikach kuchennych 

– 3/4 szklanki ciepłej wody 

– 1.5 szklanki gipsu 

– foliowe worki 

– farby w różnych kolorach bądź barwniki spożywcze 

– papier pieczenia ciast 

– taśma klejąca i nożyczki 

Jeden z końców rolki zakleić szczelnie taśmą, a od wewnątrz 

wyłożyć papierem do pieczenia. Gips, wodę i barwniki dokładnie 



wymieszać. Gotową masę przełożyć do rolek i pozostawić do 

wyschnięcia. Rolki można rozciąć tak, by delikatnie wyciągnąć kredę. 

 

 

Miłych wrażeń – nie tylko językowych !!! 

 


