masy plastyczne
do domowych zabaw

ciastolina

ciastoliny warzywne

Przepisy na ciastolinę:
450g mąki ziemniaczanej + 250 ml odżywki do włosów –
mieszamy i ugniatamy do uzyskania jednolitej masy. Jeśli
masa jest za lepka, dodajemy więcej mąki ziemniaczanej.
Szklanka mąki ziemniaczanej + szklanka mąki pszennej +
odrobina oleju + woda – mieszamy i ugniatamy do
uzyskania jednolitej masy. Jeśli masa jest za lepka,
dodajemy więcej mąki ziemniaczanej
2 szklanki mąki pszennej + 1 szklanka soli + 1 łyżka
kwasku cytrynowego + 2 szklanki ciepłej wody + 2 łyżki
oleju – całość mieszamy w garnku, następnie na średnim
ogniu podgrzewamy cały czas mieszając, aż masa będzie
odchodzić od ścianek garnka. Taką masę wyciągamy na
stolnicę i porządnie ugniatamy do uzyskania delikatnej
ciastoliny. Masę można przechowywać w zamkniętym
pojemniku przez kilka tygodniu. Można z niej powycinać
różne kształty i zostawić do wyschnięcia, masa
stwardnieje.

ciecz nieniutonowska

Są w 100% naturalne, mają cudowną i delikatną
konsystencję, pięknie pachną i można je
przechowywać spokojnie w lodówce przez kilka
tygodni.
Marchewkowa – 2-3 ugotowane marchewki
blendujemy, dodajemy mąki ziemniaczanej tyle,
aby powstała masa ciastolinowa.
Buraczana – 2-3 ugotowane buraki blendujemy,
dodajemy mąki ziemniaczanej tyle, aby powstała
masa ciastolinowa.
Pomidorowa – passatę pomidorową mieszamy z
mąką ziemniaczaną i ugniatamy tak aby powstała
masa ciasto linowa.

masa solna

W misce mieszamy wodę z mąką ziemniaczaną w
proporcji 1:2 i mieszamy. Masa powinna pod
wpływem ucisku zachowywać się jak ciało stałe –
ściśnięta w pięści przybierze kształt kulki, gdy pięść
poluzujemy masa zacznie uciekać nam przez palce.
Ta masa jest rewelacyjna, cudownie relaksuje i
odpręża, daje mnóstwo zabawy każdemu
niezależnie od wieku! Można dodać do niej barwnik
spożywczy czy zabarwić farbą, dodać zapach,
brokat czy jakieś ziarna (groch, soczewica i inne),
pompony lub koraliki. Można ją przelewać między
palcami lub przez sitko.

W misce mieszamy szklankę mąki, szklankę soli
oraz powoli dodajemy maksymalnie pół szklanki
wody cały czas mieszając tak, aby nie
powstawały grudki i masa była jednolita.
Następnie dobrze ugniatamy masę.
Dzieci mogą ugniatać masę, wycinać kształty,
lepić figury, przygotować pamiątki dla dziadków
lub rodziców, ozdoby choinkowe, ramkę na
zdjęcia, świecznik i in. Masa solna może
wysuszyć się na powietrzu (trwa to do kilku dni)
lub w piekarniku – wkładamy masę na godzinę
do piekarnika w temperaturze 50-60st. Figurki z
masy solnej można pomalować farbami.

ryż sensoryczny
Przesypywanie ryżu ma uspokajające i relaksujące działanie. Wystarczy Wsypać na tackę suchy ryż, dodać olejku
lawendowego i opcjonalnie barwnika spożywczego, wymieszać. Można włożyć kilka pojemników, łyżek, kubeczków,
rolek po ręcznikach kuchennych i przesypywać ryż. Dodatkowo można ryż zafarbować (wsypujemy ryż do miski,
dodajemy odrobinę barwnika spożywczego, łyżkę wody i mieszamy, aż ryż chwyci kolor). Po zabawie w
przesypywanie ryż można wykorzystać do wykonania prac plastycznych, np. wyklejanie kolorowanek ryżem.
Kolorowankę można też najpierw wykleić białym ryżem, a potem pomalować kolorowankę farbami.
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