
MALOWAMIE SOLĄ 

 

Dzień dobry, witamy Was serdecznie. 

Na ostatnim spotkaniu zapoznawaliście się,           

z tematem pochodzenia soli. Jej historia sięga 

milionów lat.  

Możemy powiedzieć, że korzystamy z jej zasobów, 

które znajdują się głęboko pod ziemią lub w 

zasolonych wodach.  

Sól ma tyle zastosowań, że nie wymienimy 

wszystkich, lecz zaledwie kilka. 

• W rolnictwie do produkcji nawozów 

• W przemyśle spożywczym jako składnik żywności i 

środek konserwujący 

• W medycynie  

• Do odladzania jezdni i chodników 

• Substancja niezbędna do naszego życia, reguluje 

funkcjonowanie naszego organizmu 

 

A my możemy wykorzystać sól do wykonania 

ciekawych prac plastycznych. 
 

Czego potrzebujemy: 

• biała kartka, najlepiej z bloku technicznego 

• farbki wodne czyli akwarelki 



• pędzelki 

• płynny klej 

• sól 

• Woda 

Temat pracy może być dowolny, tutaj mamy listki. 

 

Krok 1 

Nasza podstawa to oczywiście kartka.  Narzędzie, które będziemy stosować w 

pierwszym kroku to płynny klej. Najwygodniejszy będzie taki z wąską końcówką.  Klej 

posłuży nam na początku jako swego rodzaju pędzel, czy ołówek. Musimy bowiem 

wykonać szkic naszej pracy, a kontury będziemy wykonywać właśnie za pomocą kleju. 

https://fiorelki.pl/czym-sie-bawic/kleje-w-plynie-jaki-wybrac/


 

Krok 2 

Kiedy zakończymy szkicowanie klejem, możemy zabrać się za posypywanie wzoru na 

kartce solą. Pamiętajmy, aby wykonać tą czynność jeszcze zanim klej wyschnie. Sól 

sypiemy wszędzie tam gdzie jest klej. Nie musimy martwić się, że wysypało nam się jej 

za dużo. Nadmiar zsypujemy z powrotem do miseczki. Aby upewnić się, że sól dobrze 

przywarła do kleju, możemy docisnąć ją delikatnie dłonią. 



 

Krok 3 

 Sięgamy  po wodne farbki, wodę, pędzelek i dodajemy kolory. Pędzelkiem 

namoczonym w farbie i wodzie wystarczy delikatnie dotknąć powierzchnię soli. 



 

Im więcej wody na pędzelku tym dalej rozejdzie się kolor po solnej powierzchni. 

Możemy też mieszać kolory, dzięki czemu powstanie ciekawa mozaika barw. Zabawa 

artystyczna i relaks w jednym, a jaki ładny efekt! ? Przyjemnej zabawy! 



 

 



 

TUTAJ ZOBACZYCIE INACZEJ WYKONANĄ PRACĘ. 

Co będzie potrzebne: 

• farby plakatowe 

• kartka papieru z bloku technicznego 

• pędzelki 

• woda 

• sól 

• taśma klejąca papierowa lub malarska 

 

 

  

Krok 2 

Kartka przygotowana? Przechodzimy w takim razie do kolejnego kroku. Pędzelkiem 

pokrywamy całą powierzchnię papieru wodą i – uwaga – nie czekamy aż ona wyschnie! 



 

  

Krok 3 

Na mokrą kartkę nakładamy farbki. Malujemy co chcemy. Malujemy delikatnie lub 

mocno i wyraźnie. Pamiętajmy o tym, aby regularnie nawadniać papier, tak aby na 

koniec pracy wciąż miał mokrą powłokę, która jest niezbędna do kolejnego kroku. 



 

  

Krok 4 

Gdy już skończymy malować, upewniamy się, czy nasza praca jest odpowiednio mokra 

i posypujemy ją solą. Ile soli wysypać? To zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać.  



 

Ja, aby uzyskać efekt jak na obrazku użyj sporo soli. 

  

Krok 5 

Ostatni krok to oczekiwanie, kiedy praca wyschnie. Dopiero wtedy możemy delikatnie 

usunąć sól i zobaczyć efekt naszej pracy. Ziarenka można ściągać ręką lub 

pędzelkiem. 



 

Pamiętajmy, że wykorzystana sól nie nadaje się już do spożycia. 

Powodzenia! 
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