
Propozycja zabaw 3 masami dotykowymi – do zrobienia z produktów, które mamy w kuchni. Dzięki 

wykorzystaniu naturalnych składników masy są również świetne do zabawy z mniejszymi dziećmi – 

nawet jeśli trochę spróbują zjeść, nic nie powinno się stać, dlatego też masy te są również nazywane 

„jadalnymi”. 

1. Ciastolina bez gotowania 

Składniki: Sposób przygotowania: 

- 2 szklanki mąki pszennej, 
- 1 szklanka soli, 
- 2 łyżki oleju roślinnego, 
- 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 
- 1,5 szklanki wrzącej wody (od razu po 
przegotowaniu), 
- barwnik  

Składniki wsypujemy po kolei do miski, 
mieszamy i dopiero dodajemy wrzącą wodę. 
Mieszamy łyżką, gdy woda już wsiąknie w 
masę i powstanie jednolita masa odstawić do 
ostygnięcia. Gdy masa będzie już ciepła a nie 
gorąca wyrabiamy dłońmi do uzyskania 
konsystencji sklepowej ciastoliny. Szczelnie 
zamkniętą ciastolinę można przechowywać w 
lodówce do 2 tygodni.  

 

2. Ciecz nienewtonowska 

Składniki: Sposób przygotowania: 

- mąka ziemniaczana 
- woda 
- barwnik 

Mieszamy mąkę z dużą ilością wody. Na 1 kg 
mąki potrzebna jest mniej więcej 1 szklanka 
wody. Tutaj link z filmem: 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/10/jak-
zrobic-ciecz-nienewtonowska/ 

 

3. Mąkolina/sztuczny piasek 

Składniki: Sposób przygotowania: 

- 1 szklanka oleju, 
 - 6 szklanek mąki  

Łączymy mąkę i olej, dokładnie mieszamy. 
Przy tej proporcji powstanie sypka, wilgotna 
masa, która przypomina drobny piasek. 
Można z niej lepić babki. Jeśli użyjemy mąki 
pszennej, masa będzie w piaskowym kolorze, 
jeśli natomiast użyjemy mąki ziemniaczanej 
uzyskamy białą masę, tzw. sztuczny śnieg, z 
którego można lepić np. bałwany. 

 

Zarówno do ciastoliny jak i cieczy nienewtonowskiej możemy dodać barwniki. Można tu wykorzystać 

kakao, które dodatkowo nada słodki zapach naszym masom, można dodać sok z marchwi, sok z 

buraka, sok malinowy.  Jeśli dzieci nie „smakują” już mas plastycznych, do masy można dodać brokat 

lub cekiny.  

Gdy masa jest gotowa, można zacząć zabawę. I 

tutaj tak naprawdę jest mnóstwo sposobów na 

zabawę. Można: 

- w masie ukryć zwierzęta,  

-użyć foremek do wykrawania ciasteczek,   



- kroić bezpiecznym (najlepiej plastikowym lub drewnianym) nożem,  

- kulać paski, kulki, zwijać ślimaka, 

- możemy w masie ukryć np. ziarna fasoli i poprosić dziecko, aby 

oddzieliło fasolę od masy,  

 

 

 

 

- jeśli do cieczy nienewtonowskiej dodamy kakao, powstanie tzw. 

„błotko”, możemy zatem umieścić w nim zwierzątko, obok umieścić 

miskę z odrobiną wody i gąbką i poprosić dziecko aby umyło zwierzątka,   

- jeśli mamy gałązki możemy np. odbijać różne rodzaje roślin odbijać w 

masach, np. gałązki sosny, świerku, gałązki drzew liściastych (bez liści ale 

za to z pąkami kwiatowymi) i np. porównywać z dzieckiem czym się 

różnią, 

 

 

- masy możemy używać wielokrotnie, jeśli 

jednak nie zależy nam na ponownym 

wykorzystaniu możemy stworzyć tzw. 

pudełko sensoryczne, czyli umieścić w 

pudełku masę, jakieś spożywcze produkty 

sypkie (makaron, ryż, kasza), figurki 

zwierząt lub roślin.  


