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Sablimage czyli Obrazy z Piasku 
Zestaw kreatywny. Dla dzieci od 4 lat. 

Zawarto ść opakowania 
16 opakowań z róŜnokolorowym piaskiem 
4 fabrycznie sklejone i przycięte obrazki 
1 instrukcja z propozycjami doboru kolorów do obrazków 

Dodatkowe akcesoria 
Dodatkowo potrzebne są: noŜyczki, taśma klejąca i kwadratowe kartki papieru, pęseta, szpilka lub 
metalowy pilniczek. 
NaleŜy upewnić się, Ŝe przedmioty te nie stanowią zagroŜenia dla dziecka (są konieczne w przypadku 
niezbyt długich paznokci u dziecka). 

Opis produktu 
Sablimage - obrazy z piasku to zestaw opracowany z myślą o małych dzieciach. Dzięki niemu nie 
brudząc się będą mogły z łatwością wykonać proste obrazki, a potem z dumą zawiesić je w swoim 
pokoju. Tworzenie obrazów z piasku jest jednocześnie zabawą i formą artystycznej ekspresji, dzięki 
której dziecko pobudza swoją kreatywność, rozwija zdolności manualne i poczucie harmonii 
kolorystycznej. 

Tworzenie obrazów 
− Wybrać jedną z plansz i umieścić ją w wewnętrznej części pokrywy pudełka. Wyjąć pudełka z 
piaskiem. 

− Zaznaczyć na rysunku wycięte kontury. Poszczególne strefy mogą być kolorowane zgodnie z własną 
wyobraźnią lub na podstawie modelu przedstawionego na pokrywie pudełka lub w instrukcji. 

− Zacząć od odklejenia jednej lub kilku najmniejszych powierzchni, np. plamki, oko, cętki, dziób, itp., 
które zostaną wypełnione piaskiem w takim samym kolorze. Najlepiej jest zacząć od ciemniejszych 
kolorów. Aby odkleić powierzchnię naleŜy posłuŜyć się palcem wskazującym lub środkowym, 
ewentualnie niewielkim ostrzem, takim jak pilnik z metalową końcówką, który doskonale nadaje się do 
odklejania najmniejszych powierzchni. 

− Sprawdzić, czy odklejana powierzchnia nie zaczepia o inną powierzchnię, bo to mogłoby zmienić 
rysunek. 

− Otworzyć jedno pudełko z piaskiem. Posypać piaskiem miejsce, z którego oderwano folię 
zabezpieczającą: piasek przyczepia się natychmiast. 

− Z planszy strząsnąć nadmiar piasku do pokrywy pudełka a potem z powrotem do swojego pudełka. 
Nie mieszać ze sobą róŜnych kolorów piasku. Do samego końca prac zachować pojemniki z 
kolorowymi piaskami. 

− Posypywać piaskiem kolejne części obrazu, zaczynając od najciemniejszych odcieni 
kolorystycznych. 

− Potrzeba minimum ½ godziny na wykonanie jednego rysunku. 

− MoŜna oprawić obrazki w ramy. 
 
 

Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia prosimy kierować na adres: 
I.Dyląg Allegro Sp.j. – ul. Wadowicka 12 – 30-415 Kraków - www.allegro-marketing.pl, www.dadum.pl 

wyłączny importer i dystrybutor w Polsce firmy: 
Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja – www.sentosphere.fr 


