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Sztuczny zimny śnieg 

Mimo braku zimowej aury na podwórku, 

sami możemy ją stworzyć w domu. Oto przepis 
na sztuczny śnieg, banalny do wykonania, a 
możliwości do lepienia z niego mnóstwo !  
 Do wykonania zimnego śniegu potrzebujecie: 8 

opakowań sody oczyszczonej oraz jedną 

piankę do golenia. Do miski wsypujemy sodę i 

dodajemy piankę mieszając razem wszystkie 

składniki. Już w trakcie mieszania dziecko 

poczuje, że masa jest chłodna. Po zagnieceniu 

masy wstawiamy nasz śnieg do lodówki na 30 

minut. Po tym czasie sztuczny śnieg jest zimny 

i ma doskonałą konsystencję do zabawy. Z 

pewnością każdy maluch ucieszy się z takiej 

zabawy jeśli nie może wyjść z domu lub tęskni 

za śniegiem. 

          Taka namiastka zimnego puchu, który 

się nie roztapia da dziecku wiele radości. 

Robienie śnieżnych kul, babek i zabawa 

autkami lub ulubionymi zabawkami w śniegu 

to wspaniałe doznania sensoryczne. 

Zagniatanie, lepienie i formowanie wzbogaca 

umiejętności manualne i usprawnia małą 

motorykę potrzebną później do nauki pisania. 

Twórcze możliwości i luźna zabawa doskonale 

oddziałują na dziecięca wyobraźnię zachęcając 



do zabawy przez długi czas.  Masę można 

przechowywać przez kilka dni w woreczku w 

lodówce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sztuczny-snieg-przepis/ 



Piasek produkcji własnej 
Składniki: mąka (2 szklanki- najlepiej żytnia), 

oliwa/olej (pół szklanki). Składniki mieszamy, 
aż do uzyskania takiej wilgotności, na jakiej 
nam zależy (dlatego możemy zmieniać 

proporcje). Ten domowy piasek świetnie się 
lepi, można więc robić babki, zamki i inne 

konstrukcje. Przesypywać też można, podobnie 
jak kopać w nim dołki i zakopywać (a potem 
odkopywać) zabawki.  

 
 
 
 

http://bycblizej.pl/2015/03/29/zabawy-sensoryczne-domowe-masy/  



Domowa Pachnąca ciastolina  
Składniki: 2 szklanki mąki, 1 szklankę 

soli, 2 szklanki wody, 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka 
soku z cytryny, dowolny barwnik spożywczy, 
olejek zapachowy do ciasta. 

Podane składniki mieszamy. Powinniście 
otrzymać ciasto podobne do naleśnikowego. 

Umieśćcie je w garnuszku i podgrzewajcie na 
małym ogniu, cały czas mieszając, aby nie 
przywarło do dna. Gdy masa zacznie odchodzić 

od ścian garnka i formować się w zbitą kulę to 
znak, że ciastolina gotowa. Dajcie jej chwilę 
ostygnąć, następnie dodajcie ulubiony barwnik 

spożywczy oraz olejek zapachowy i można 
bawić się do woli !  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.mamawdomu.pl/2014/01/jak-zrobic-
ciastoline.html 


