
 

Projektujemy wiosenne kwiaty z masy plastycznej 

 

Przepisy na masy plastyczne DIY.  

Zobacz jakie to proste: 

 

Masa solna 

 3 szklanki mąki 
 1,5 szklanka soli 
 1,5 szklanka wody 
 ewen. barwniki spożywcze 

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszad i ugniatad, by stworzyd gładkie ciasta. Jeśli 
używamy barwników, należy ciasto podzielid na części i dodad odpowiedni kolor. W razie 
potrzeby do ciasta dodajemy wody, lub mąki, tak by uzyskad odpowiednia konsystencję. 
masę solną można upiec w piekarniku lub zostawid do wyschnięcia. 
 

Ciastolina 

 270 g mąki pszennej 
 80 ml oleju  
 80 ml wody 
 ewen. barwniki spożywcze 

Wszystkie składniki należy wymieszad. Jeśli chcemy użyd barwników, dzielimy ciastolinę na 
części i dodajemy odpowiedni kolor. Jeśli to potrzebne do ciasta dodajemy większą ilośd 
wody lub mąki. Możemy bawid się i wykorzystywad różne rodzaje mąki np. ziemniaczaną, 
żytnią, orkiszową. 
 

Ciastolina bezglutenowa 

 270 g mąki ziemniaczanej 
 270 g mąki kukurydzianej 
 160 ml oleju 
 160 ml wody 
 ewen. barwniki spożywcze 

Wszystkie składniki ciasta dokładnie mieszamy. Wykorzystując barwniki dzielimy ciasta na 
taka ilośd, jaką chcemy uzyskad kolorów.  W razie potrzeby zwiększamy ilośd wody lub mąki 
tak by uzyskad odpowiednią konsystencję masy plastycznej. 

 



 

Mannolina 

 2 szklanki kaszy manny 
 wrzątek 

Kaszę mannę zalewamy mała ilością wrzątku. Po wystygnięciu zagniatamy masę. Można 
dodad barwniki spożywcze. 
 
Piasek kinetyczny pszenny 

 3 szklanki maki pszennej 
 pół szklanki oleju spożywczego 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszad. Masa powinna przypominad w dotyku mokry 
piasek. w razie konieczności dodad oleju lub też mąki. Można dodad barwniki spożywcze. 

 

Piasek kinetyczny ziemniaczany 

 3 szklanki mąki ziemniaczanej 
 pół szklanki oleju spożywczego 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszad. Masa powinna w dotyku przypomina mokry 
piasek, jest bardzo jedwabista. W razie konieczności dodad oleju lub mąki, by uzyskad 
odpowiednią konsystencję. Można dodad barwniki spożywcze. 
 
Piasek kinetyczny kukurydziany 

 3 szklanki mąki kukurydzianej 
 pół szklanki oleju 

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszad. Masa ma w dotyku przypominad mokry 
piasek. W razie konieczności należy dodad więcej oleju lub mąki. kolor masy żółty. 
 
Ciecz nienewtonowska 

 3 szklanki mąki ziemniaczanej 
 1,5 szklanki wody 
 ewen. barwniki spożywcze 

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszad. W razie potrzeby dodaj więcej wody lub 
mąki, by uzyskad odpowiednią konsystencję masy. masa powinna byd półpłynna a podczas 
naciskania twardnied. W celu urozmaicenia zabawy można dodad barwniki. 

Masa z sody i mąki ziemniaczanej 

 szklanka mąki ziemniaczanej 



 szklanka sody oczyszczonej 
 3/4 szklanki wody 

W garnku łączymy sodę z mąką. Dodajemy wodę i dokładnie mieszamy. Masę podgrzewamy, 
aż stanie się gładka i będzie odklejad się od garnka. odstawiamy do ostygnięcia. Po kilku 
minut starannie wyrabiamy masę by nabrała elastyczności. Z masy można lepid przedmioty 
lub wycinad kształty. Masę można odstawid do wyschnięcia lub upiec w piekarniku. Do masy 
można dodad barwniki lub gotowe wytwory pomalowad farbami. 

 

Przygotuj w domu jedną z proponowanych mas i postaraj się wykonać z niej 
dowolny wiosenny kwiat. Powodzenia. 

 

Źródło: https://rodzicielskieinspiracje.pl 

 

 

 


