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Majsterki do sprawności: 

 

„ATEŃCZYK” 
 

 

 

 

 

Aby zrobić maskę wilka potrzebujesz: 

 

 – twardy papier do drukowania  

– drukarkę kolorową 

– nożyczki 

– gumkę lub tasiemkę do przymocowania maski na głowie 

– klej typu kropelka lub zszywacz i zszywki  

Dla chętnych dodatkowo: 

farby, kredki i wszystko, czym jeszcze można pomalować maskę 

 

Jak zrobić maskę z masy papierowej? 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

 

* pół szklanki mąki * szklanka wody * duża miska * kilka stron gazety * wazelina 

* gumka * ostre nożyczki lub nożyk 

Robienie masy papierowej (przepis): 

Zmieszaj mąkę z wodą w dużej misce. Dobrze wymieszaj. Strony gazety podrzyj na cienkie paseczki. 

Po kolei mocz paski w roztworze, tak, aby dobrze nasiąkły. 
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Do robienia masek z masy papierowej lepsze są czarno-białe gazety, niż 

kolorowe magazyny. Jeśli jednak używasz kolorowego magazynu, to paski 

będzie trzeba moczyć w roztworze z mąki nieco dłużej.  

 

 

Ilość papierowych pasków zależy od wielkości twarzy, na którą przygotowujesz 

maskę. Lepiej jednak mieć więcej pasków, niż wydaje się to konieczne. 

Przygotowanie twarzy. 

Może się to na początku wydawać śmieszne i niepotrzebne, jednak musisz 

przygotować odpowiednio twarz, dla której będziesz robić maskę. Aby zapobiec przyklejeniu się 

zasychającej mąki do skóry i włosów, należy posmarować wazeliną linię czoła z włosami, brwi i usta. 

Nakładanie pasków na twarz: 

Pasków nie wolno nakładać byle jak. Najpierw należy nałożyć je na szczękę, czoło i grzbiet nosa - 

paski te będą podstawą dla całej maski. 

 1. Połóż pasek poniżej wcześniej nałożonego paska na czole. 

 

2. Połóż dłuższy pasek na wcześniej położony pasek na nosie. 

3. Połóż dwa, krótkie paski - krótkie i szerokie, po 

obu stronach ust. 

4. Połóż kolejny długi pasek na nos. Będzie on 

zabezpieczał górne części pasków pionowych 

położonych po obu stronach ust. 

5. Połóż długi, szeroki pasek na brodę, tak, aby zakrywał obydwa pionowe 

paski położone koło ust. 

Zakrywanie nosa 

Teraz musisz dokładnie zakryć wierzch nosa i położyć nieco więcej pasków na twarzy. 

- Użyj długiego, szerokiego paska papieru. Połóż go pionowo na nos, tak, aby zakryć wierzch i boki 

nosa. Za pomocą palców wyrównaj krawędzie - papier powinien dobrze przylegać do nosa. 

- Następnie połóż kolejny długi i szeroki pasek poprzecznie na nosie, tak, aby zabezpieczyć pasek 

pionowy, który przed chwilką został położony. 

- Połóż pionowo paski wzdłuż skroni i policzków. 

- Zabezpiecz teraz pionowe paski kładąc na nie paski poziomo (w tych miejscach, w których istnieje 

taka potrzeba).  

Zakrywanie górnej części ust. 



 

Materiały zebrał i opracował hm. Krzysztof Drobniak 
 

Aby zakryć górną część ust będziesz potrzebować cienkiego i mocnego paska papieru. Nasiąknięty 

pasek papieru złóż wzdłuż na pół. Połóż go pod nosem (nad górną wargą) i przygładź palcami. Nie 

martw się o kształt ust, jaki powstanie na masce - gdy maska wyschnie, będziesz mógł ją przyciąć 

według uznania. Teraz połóż pionowe paski wzdłuż policzków i po obu stronach ust, aby zabezpieczyć 

pasek nad ustami. Nad ustami połóż jeszcze jeden pasek papieru i znów zabezpiecz go paskami 

pionowymi po bokach ust i policzków.  

Dokończ wyklejanie nosa. 

Niektóre maski wymagają całkowitego zakrycia nosa. Upewnij się zatem, 

że osoba, której robisz maskę ma wystarczająco duży otwór na ustach, aby 

móc oddychać (pod warunkiem, że zamierzasz całkowicie zakryć nos). Jeśli 

chcesz zrobić dziurki na nos, połóż wzdłuż nosa cieniutki pasek papieru, tak, aby przechodził 

dokładnie pomiędzy dziurkami nosa. Aby uzyskać cienki pasek (i mocny), złóż wzdłuż na pół 

nasiąknięty pasek. Jeśli istnieje taka potrzeba, złóż go jeszcze raz. Pasek ten powinien sięgać od 

górnej części nosa (najlepiej od czoła) do górnej wargi. W celu zabezpieczenia naklej poziomo kolejny 

pasek nad górną wargę. Naklej również paski na twarz, tak aby tworzyły X (stykały się ze sobą na 

nosie po środku oczu).  

Dokończ maskę. 

Aby wygładzić nieco maskę, połóż jako ostatnią warstwę szeroki kawałek 

papieru (poziomo na nos). Maska jest gotowa. Teraz odłóż ją na całą noc, 

aby wyschła. Może wyglądać ładnie już po kilku godzinach, jednak tak 

naprawdę potrzebuje ona całej nocy, aby uzyskać odpowiednią twardość. 

Jak już maska będzie sucha, możesz wyciąć ładnie oczy, dziurki na nos oraz 

usta (uśmiech, grymas twarzy itp.). To, co teraz zrobisz ze swoją maską, 

zależy wyłącznie od ciebie. Jeśli chcesz ją pomalować, to możesz użyć farb akrylowych. Farby 

akwarelowe nie będą odpowiednie - nie przykryją one wystarczająco druku na 

papierze.. Jeśli chcesz zrobić maskę, ale nie chcesz brudzić sobie twarzy, to 

możesz wykorzystać do jej zrobienia balon. 

Jeśli planujesz zrobienie maski z rogami, zębami, zmarszczkami, czy innymi 

dodatkami, możesz na gotową maskę nałożyć jeszcze kilka warstw papieru. 

Dzięki temu wzmocnisz ją i będziesz mógł uzyskać np. widoczną na zdjęciu 

maskę Śmierciożercy z Harrego Pottera.  

 

 

 

MASKA Z MASY SOLNEJ 

Z masy solnej:) 1 szkl. mąki,1 szkl soli,  ½ szkl wody około, mąkę i sól mieszamy i powoli dolewany 

wody. Ciasto wyrabiamy do momentu, aż będzie elastyczne. Można dolać 1 łyżkę oleju, gdy masa 

będzie gotowa formujesz maskę z grubej tektury musisz wyciąć kształt pożądanej maski, następnie 

obklej ją masą solną z wierzchu, najlepiej takie kółko z ciasta możesz rozwałkować. Dziury na oczy i 

usta, powycinaj żyletką lub nożykiem taki do ciecia tapet będzie super. Poczekaj aż maska wyschnie, 

gdy będzie schła lekko wyginaj maskę, na taki kształt jaki chciałeś. Jak będzie sucha to ją ozdób. 

 



 

Materiały zebrał i opracował hm. Krzysztof Drobniak 
 

Stroje greckie 

Podstawowe stroje greckie to chiton i peplos. 

Peplos był zazwyczaj wełniany i miał swoje doryckie korzenie. 

Był strojem kobiecym. To jeden duży, prostokątny kawałek materiału, składany w połowie, 

spinany na ramionach, przewiązany w pasie. Czasem część górnego materiału wywijano 

przed złożeniem. Jeden bok pozostawał zwykle nie zszyty. Co bardziej wstydliwe Greczynki 

zszywały go jednak na wysokości uda. 

 

 

Chiton wywodzi się jeszcze ze starej Hellady, nosili go bohaterowie Homera jako odzież 

wierzchnią ale i pod pancerzami, dla ochrony skóry przed otarciem. Były tkane zwykle z lnu. 

Miały wersje dłuższe i krótsze, zależnie od regionu, bo w Grecji nie było uniformizacji 

niczego. Każde miasto samo sobie było sterem, żeglarzem okrętem. 

Czasem tworzyły większe związki i sojusze, bo to daje siłę – wiadomo, ale nie znaczy to, że 

sojusznik miał pełne prawa obywatelskie gdy zamieszkał w mieście sprzymierzonym. 

Pochodzenie człowieka można było  po części rozpoznać po ubiorze i zachowaniu. 

Na przykład mężczyźni w Jonii nosili długie chitony, w reszcie Grecji zazwyczaj krótkie. 

Podczas gdy kobiety zakrywały się dość dokładnie chitonami, w Sparcie, panie paradowały w 

miniówkach chitonowych. 

Chiton miał zszyte boki i był pospinany na ramionach. 
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Grecka peleryna 

  

 

Do męskiego chitonu często dołączała chlamida, to rodzaj peleryny, płaszcza, wierzchniego 

okrycia zrobiony z prostokątnego kawałka materiału. Była spięta na boku, na ramieniu lub 

pod brodą. 

Stanowiła jedyne okrycie  ćwiczących mężczyzn gdy chcieli odpocząć, była strojem 

wojskowym. 

Himation. 

To ważna część garderoby – ze względów teologicznych w niektórych środowiskach 

chrześcijańskich, ale o tym za moment. 

Himation to rodzaj płaszcza a dokładnie to ogromny kawał materiału. Miewał wymiary 2 na 3 

metry. 

Nosili go czasem wielcy mężczyźni jako samodzielny ubiór np. Demostenes, Sokrates. 

Normalnie jednak nakładano go na chiton. 

 

 

 


