
Zabawy sensoryczne dla każdego!! 

Jeśli twoje dziecko uwielbia bawić się różnego rodzaju masami 

plastycznymi, ciastoliną, plasteliną itp., ale Ciebie nie do końca przekonują 

składy chemiczne tego rodzaju materiałów, to tutaj znajdziesz podpowiedź, 

jak razem z dzieckiem możecie przygotować własną, ekologiczną masę, 

świetnie się przy tym bawiąc, a przy okazji usprawniać „małe paluszki”, 

bogacić słownictwo, rozwijać wyobraźnię  i kształtować wiele innych 

umiejętności poprzez wspólną zabawę !  

Przygotowane masy i substancje to oczywiście tylko wstęp do super 

zabawy !!!   

 

 1. SZTUCZNY ŚNIEG  

Przepis na dużą porcję, można zmniejszać w zależności od potrzeb:  

 8 opakowań sody oczyszczonej  

 1 opakowanie pianki do golenia  

Mieszamy razem w misce, wstawiamy do lodówki na 30 minut, po tym 

czasie masa jest zimna i świetnie imituje prawdziwy śnieg , można ją 

przełożyć na tackę, blachę lub plastikową „kuwetę” i nie ograniczać 

się w pomysłach na „śnieżne” budowle 😊 

 

2. SZTUCZNY ŚNIEG WERSJA II  

Przepis: 

 1 kg mąki ziemniaczanej  

 olej roślinny dodawany stopniowo w trakcie mieszania masy, jego 

ilość uzależniona jest od tego jaka konsystencja będzie nas 

interesować 😊 

Gotowy śnieg można przechowywać w lodówce do 2 tygodni ! 



 

 3. CIASTOLINA 

Przepis:  

 pół torebki mąki ziemniaczanej  

 kilka łyżek jogurtu naturalnego, w zależności od tego jak gęsta 

ma pozostać nasza masa 

 opcjonalnie barwnik spożywczy  

Wymieszać razem wszystkie składniki, masa jest gotowa do zabawy od razu 

po przygotowaniu 😊 

 

4. CIECZ NIENEWTONOWSKA 

Przepis: 

 opakowanie kilogramowe mąki ziemniaczanej i woda                                                       

w proporcji 2:1 

 opcjonalnie barwnik spożywczy 

Ciecz jest super interesująca, głownie ze względu na swoje właściwości. 

Gotowa ciecz zmienia swój stan skupienia w zależności od siły nacisku, raz 

więc będzie ciałem stałym, a raz cieczą. To mała lekcja chemii w 

dziecięcym wydaniu 😊 

 

5. PIANKOLINA  

Przepis: 

 1 kg mąki ziemniaczanej 

 1 opakowanie pianki do golenia 

 Odrobina płynu do mycia naczyń, najlepiej bezbarwnego albo 

białego  



 Barwniki spożywcze, do zabarwienia masy na różne kolory (może 

być kurkuma – żółty barwnik, parę kropel soku z buraka – różowy 

) 

Mieszamy razem składniki do uzyskania pożądanej, jednolitej 

konsystencji.  

 

6. Piasek kinetyczny – księżycowy  

Przepis:  

 8 szklanek dowolnej mąki 

 2 szklanki oleju lub zamiennie oliwy z oliwek, oliwki kosmetycznej, 

olejku do kąpieli 

Wymieszać wszystko w większej miednicy, przełożyć na tackę, blachę lub 

plastikową „kuwetę” 😊  

 

7. Pucholina  

Przepis:  

 O.5 kg mąki ziemniaczanej 

 300ml odżywki do włosów 

 1,5 łyżki oliwki dziecięcej, opcjonalnie odrobina barwnika  

Wszystkie składniki mieszamy w dużej misce 😊  

 

Świetną alternatywę wszelkich mas i super bazę do zabawy stanowić może 

farbowany ryż,  makaron czy mąka kukurydziana 😊  

Farbowanie ryżu czy makaronu: 

Dowolną ilość ryżu czy makaronu przesypać do torebki strunowej, dodać 

łyżkę octu, parę kropel barwnika, zasunąć torebkę i potrząsając, 



wymieszać zawartość torby. Wysypać na tacę, pozostawić na jakiś czas do 

wyschnięcia. 

 


