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Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam na zajęcia sensoryczne z masami, które łatwo można przygotować w 

domu. Powodzenia!! 

1. Slime  

Przepis jest bardzo prosty.  

Potrzebne będzie: 

ok. 100 ml biały klej uniwersalny* (polecam klej Astra Creativo,) 

ok. pół pojemnika pianki do golenia  

ok. 20 ml. płynu do soczewek  

 

Przygotowanie: 

Mieszamy piankę z klejem. 

Po wymieszaniu powinna mieć konsystencję ciasta na .Do przygotowanej masy w tym momencie 
można dodać barwnik, ale jest to opcjonalne (syntetyczny, spożywcze bardzo barwią ręce). 

Dolewamy płyn do soczewek – łyżka po łyżce, obserwując masę. Powinna zacząć odklejać się od 
ścianek miski. Warto wtedy zacząć wyrabiać masę w rękach. 

Jeśli jest zbyt lepka – dodaj więcej … kleju. 

Jeśli zbyt rzadka – dodaj więcej płynu do soczewek. 

Jeśli chcesz, by była bardziej puszysta – dodaj więcej pianki. 

Warto dodając nowy składnik odczekać minutę lub dwie – składniki łączą się ze sobą po chwili, nie 
natychmiastowo. 



 

 

2. Masa solna 

Potrzebne będą: 

Mąka, sól, woda 

ilość: 2:2:1, czyli tyle samo mąki co soli i połowę mniej wody. 

 

 

Przygotowanie: 

Mąkę mieszamy z solą (drobnoziarnistą). Wodę dodajemy ostrożnie, nie całą na raz. Ciasto powinno 
mieć konsystencję zbliżoną do ciasta na pizzę. 

Wykorzystanie: 

można dodać do niej barwniki i olejki zapachowe; 

zastyga od kilku godzin do kilku dni – w zależności od grubości; 

po zastygnięciu można malować ją farbami (farba blednie, wchłania się) 

 

 



3. Plastyczna masa cukrowa 
 

Masa cukrowa świetnie nadaje się nie tylko do wypieków, ale również do zabawy w domu. 

Można ją użyć w zastępstwie plasteliny. Poza tym masa cukrowa jest w pełni jadalna. 

  
Potrzebne będą: 
 
800 gramów cukru pudru, 

 100 gramów glukozy (dostępna w sklepie spożywczym),  

70 ml wody, 

 4 łyżeczki żelatyny. 

 

 
 Żelatynę zalewamy wodą i czekamy aż zamoknie. 

 Cukier puder przesiewamy do miski, żeby nie było grudek. 

 Dodajemy glukozę (jeśli nie chce się połączyć, trochę podgrzewamy masę), następnie 

dodajemy cukier i mieszamy aż utrzymamy plastyczną masę.  

 

 

 

Wesołej zabawy!! 

 

Zachęcam do wysyłania zdjęć na domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie 
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