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Przepisów na 

masy sensoryczne

w w w . d z i u b d z i a k . p l



Przepisy na masy sensoryczne zawsze spotykały
się z dużym zainteresowaniem na Facebooku czy
Instagramie. Posty trudno potem znaleźć, więc
postanowiłam napisać dla Ciebie kolejny e-book :)
Tym razem będzie krótszy, niż mój pierwszy z 50
zabawami bez zabawek, ale dzięki niemu będziesz
miała wiele przepisów na masy w jednym
miejscu.  To kolejne "zabawki" bez zabawek. Myślę,
że sprawdzą się dla maluchów, przedszkolaków i
dzieci w wieku szkolnym. Zabawa takimi masami
pobudza zmysły, zachęca do dotykania, wąchania.
Pobudza kreatywność, rozwinie sprawność
manualną, odpręży. A najlepsze jest to, że w każdej
jest naprawdę mało składników i prawdopodobnie
są właśnie w Twojej kuchni :) 

Na moim blogu www.dziubdziak.pl, znajdziesz też
wiele innych pomysłów na zabawy. Na pewno też
na bieżąco będą pojawiać się nowe. Mam nadzieję,
że pomysły Ci się spodobają :) 

Dobrej zabawy! Daga



Składniki

(na 5 niedużych foremek): 

4 pełne łyżki żelu do kąpieli 

ok. 70 g mąki ziemniaczanej 

Wskazówki

Wystarczą tylko dwa składniki - żel/olejek do
kąpieli i mąka ziemniaczana. Ładnie pachnie i ma
fajną konsystencję - podobną do piankoliny, o
której zaraz, ale nie nadaje się do foremek. Można
z niej wykrawać różne kształty, lepić, wałkować.
Dziubdziakowi najbardziej spodobało się, że
chwycona po obu stronach, jak skakanka powoli
się rozciąga, by w końcu podzielić na dwie części.  

Przepis podałam na 5 niedużych foremek - w
ogóle jestem zwolenniczką mniejszych ilości, bo
raz - będzie mniej bałaganu, a dwa, jeśli coś nie
wyjdzie zawsze można łatwiej to naprawić. Jeśli
masa klei się do rąk dodaj mąki, jeśli się sypie
trzeba dodać żelu. 

PACHNĄCA PLASTELINA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

pianka do golenia 

mąka ziemniaczana  

odrobina płynu do mycia naczyń 

Wskazówki

Oprócz zabawy dla dziecka, to też świetny
odstresowywacz - masa jest trochę jak piłeczki do
ugniatania. Dałam swoją piankę, więc na dodatek
pięknie pachniała. Można ją schować i jeszcze
będzie się sprawdzała, przynajmniej przez kilka
kolejnych dni. Ja takie masy zawsze robię na oko.
Daję mokre składniki i później ugniatając dodaję
mąki do określonej konsystencji - tu żeby dało się
coś ulepić. W przepisach, jakie wyszukiwałam było
opakowanie pianki plus kilogram mąki i trochę
płynu, ale ja miałam końcówkę pianki, ciut płynu,
dodałam mąki i mieszałam, aż udało się coś
ulepić. Z kilograma to by u nas było dużo za dużo -
i do zabawy i do sprzątania😉 

PIANKOLINA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

2 szklanki mąki ziemniaczanej, 

1/4 szklanki oleju (ja użyłam

rzepakowego) 

Wskazówki

Można go kupić, ale też w prosty sposób zrobić
samemu w domu. Dzięki temu możemy mieć
domową piaskownicę, bez względu na porę roku.  
Latem piasku pod dostatkiem, ale na deszczowy
dzień będzie idealny. U nas też bardzo długo
sprawdzał się, jako zabawa na wyciszenie przed
snem. Można z niego robić babki, wsypywać,
przesypywać - zachowuje się jak zwykły, lekko
mokrawy piasek. 

PIASEK KINETYCZNY

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Wskazówki

Bardzo fajna zabawa, a dodatkowo gimnastyka dla
małych rączek i kształtowanie wyobraźni :)
Dziubdziakowi najbardziej podobało się krojenie
plasteliny i rozciąganie jak "glutek", ale do lepienia
jak to plastelina też będzie w sam raz :) 

Podczas wyrabiania, wody dolewałam stopniowo -
cały czas ugniatając. Jeśli macie ochotę możecie
dodać barwniki np. naturalne z soku buraka,
kurkumy, kakao. 

EKOLOGICZNA PLASTELINA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL

 1,5 szklanki mąki pszennej 

 50 ml oliwki dla dzieci/oleju 

 0,5 szklanki wody  

Składniki



Składniki

pianka do golenia 

soda oczyszczona 

Wskazówki

Dzięki sztucznemu śniegowi, mieliśmy bałwana w
środku lata ;)  Ze śniegu można lepić, rozkruszać
go jak śnieżki. Jest przyjemny w dotyku. Naszego
bałwana ozdobiliśmy koralikami i papryką. 

Przed zabawą możesz wstawić na kilkanaście
minut ciasto do lodówki. U nas akurat było zimno i
nawet nie skorzystaliśmy z tej opcji,  

Przygotowując masę najpierw daj niewielką ilość
pianki i wyrabiając dodawaj sody - trzeba
naprawdę sporo sody na niewielką ilość pianki,
więc lepiej robić to stopniowo i później wycisnąć
piankę niż biec do sklepu po kolejne opakowanie
sody :)

SZTUCZNY  ŚNIEG

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

pół szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

pół łyżeczki soli 

woda  

Wskazówki

Wsyp wszystkie składniki do miski i stopniowo
dolewaj wody. Podczas łączenia składników trzeba
ostrożnie cały czas mieszać. Dobra konsystencja
to taka, w której są bąbelki, lekko się ciągnie, a
ciasto jest dość pulchne.  

Po nałożeniu (dość grubo) farby na kartkę,
wkładamy do nagrzanego piekarnika na ok. 1-2
minuty, 180 stopni. Można też wsadzić do
mikrofalówki. Warto tu obserwować, żeby rysunek
się nie spalił. Żeby nie stracić nagrzanego
piekarnika, możecie później wsadzić ciasteczka
owsiane lub jakiś inny wypiek :) 

Po upieczeniu możecie pomalować rysunek
farbami.

ROSNĄCE   FARBY

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

mąka ziemniaczana 

woda 

Wskazówki

Połączenie mąki ziemniaczanej i wody to świetna
zabawa sensoryczna. Ja połączyłam mąkę z wodą
na oko. Nasyp mąki do miski i dolewaj stopniowo
wody cały czas mieszając – najlepiej rękami. W taki
sposób najszybciej zorientujesz się, jaka ma być to
konsystencja. W zależności od ilości
wody, mieszanina będzie raz cieczą, raz ciałem
stałym. Tak jak wszystkie masy nadają się do
ugniatania i można coś z nich ulepić, tak ta była po
raz pierwszy dla mnie zaskoczeniem. Zachowuje
się niesamowicie i dla dziecka też jest to nowe,
bardzo ciekawe doświadczenie.  

CIECZ NIENEWTONOWSKA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

 szklanka mąki ziemniaczanej 

 pół szklanki odżywki do włosów 

Wskazówki

Akurat miałam starą odżywkę do włosów, a
Dziubdziak uwielbiał wszelkiego typu masy.
Bardzo prosty przepis, a masa jest bardzo
przyjemna w dotyku i łatwa do formowania. U nas
rządzą piłeczki – żeby były kolorowe dodałam do
nich barwnik spożywczy. Bardzo lubię masy, w
których do wykorzystania są tylko dwa składniki,
bo robi się je bardzo szybko. Dzięki odżywce
ładnie pachnie, a często mam końcówki
kosmetyków, które mogę wykorzystać do
kreatywnej zabawy. 

AKSAMITNE CIASTO

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

4 łyżki jogurtu 

7,5 łyżki mąki ziemniaczanej 

A najlepiej dać jogurt i stopniowo

sypać mąki, cały czas mieszając.

Pod koniec ugniatając, jak ciasto. 

Wskazówki

Masa jogurtowa jest chłodna w dotyku, ale
przyjemna. Rozciągana ciągnie się jak glutek. Nie
klei się do rąk, ale w dotyku jest ciut klejąca, więc
nie nadaje się do babki.  Jest świetna do
ugniatania, lepienia, rozciągania. Ma się wrażenie
spływania z rąk. A najbardziej Dziubdziakowi
spodobała się zabawa strzykawką - masa jest 
gęstsza niż woda, więc nie musisz się obawiać, że
gdzieś wytryśnie w niepożądane miejsce. A z
drugiej strony na tyle rzadka, że da się ją wycisnąć.
Samą strzykawką też fajnie robi się "dziury" w tym
cieście, więc całkiem długo można spędzić z nią
czas :) 

CIASTO JOGURTOWE

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

szklanka mąki ziemniaczanej 

około 7 łyżek balsamu do ciała 

(średnio na 1 łyżkę balsamu,

przypadają 2 łyżki mąki)

Wskazówki

Kolejny przepis z mąką ziemniaczaną, w której
możesz wykorzystać tylko dwa składniki. Pianka,
odżywka do włosów, a teraz balsam do ciała. W
zależności od zapachu balsamu, możecie mieć
fajny, przyjemny zapach. Lekko klei się do rąk, ale
nadaje się do robienia babek, ugniatania,
rozkruszania. 

KREMOLINA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL



Składniki

200 g mąki pszennej ( u nas

pełnoziarnista, bo mieliśmy

końcówkę) 

75 g soli 

10 g oleju 

140 g gorącej wody 

Wskazówki

DOMOWA CIASTOLINA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL

Można z niej formować wszystko :) Robić

babki, bułki, figurki. Po zagnieceniu można

dodać ryż, kaszę. Wszystko wymieszać i

wyrobić ciasto. Jeśli się klei dodać mąki. Po

zabawie, można schować do woreczka i

zostawić na następny dzień. 



Składniki

1 szklanka mąki pszennej 

1 szklanka soli 

woda (ok. pół szklanki)

Wskazówki

MASA SOLNA

  WWW.DZIUBDZIAK.PL

To chyba jedna z najbardziej popularnych mas. Można
wykorzystywać ją na wiele okazji, do stworzenia jedynych
w swoim rodzaju prezentów lub ozdób świątecznych.  
Dla malucha samo ugniatanie, rozciąganie, klepanie,
toczenie masy to już fajna zabawa i ćwiczenie dla rąk.
Starsze dzieci na pewno będą próbowały już coś
ulepić. Po ulepieniu można upiec figurki w piekarniku –
180 stopni, przez około 15-30 minut (w zależności od
wielkości wyrobu).  
  
Połącz mąkę z solą, dolewaj wody i jednocześnie ugniataj,
jak ciasto na pierogi. Jeśli masa jest za twarda, dolej wody,
jeśli za rzadka, dosyp mąki. Po zapakowaniu w folię,
możesz przechowywać resztę masy w lodówce. 



Składniki

mąka pszenna 

woda 

Wskazówki

KLASYCZNE CIASTO

  WWW.DZIUBDZIAK.PL

Możesz wykorzystać każdy przepis do pieczenia z
dzieckiem. Pierogi, bułki, chleb. A możesz zrobić
też specjalną masę tylko dla dziecka. Wystarczy do
mąki dodać wodę (na 1 szklankę mąki, ok. 1/4
szklanki wody). Ciasto można zgniatać, formować,
kroić, wkładać do foremek, wałkować. Można
dodać do niego płatki owsiane, ryż, brokat. 


