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„ZROBISZ TO SAM - CIASTOLINA” 
 

„DO IT YOURSELF - PLAY DOUGH” 
 

Afa Patrycja, Kroczek Agnieszka, Seget Marzena, Stajer Zuzanna 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, PL 

 
 
Streszczenie 
Zakres wykorzystanych ćwiczeń pozwala uświadomić sobie, iż węch jest nieodzowną częścią 
prawidłowego funkcjonowania w życiu. Dotyk jest dość istotny, bo dzięki niemu mamy 
lepszy kontakt z otoczeniem. Stworzenie własnej ciastoliny to nie tylko pomysł na świetną 
zabawę, ale również dobre ćwiczenie na małą motorykę. Przedstawione ćwiczenia służą 
rozwojowi samodzielności uczniów. 
 
Słowa kluczowe:  Węch. Dotyk. Samodzielność. Ciastolina. Produkty. Dziecko. 
 
Abstract 
The range of exercises shows that smell is an indispensable part of the proper functioning of 
life. Touch is quite important, because thanks to him we have better contact with the 
environment. Creation your own play dough is not only fun idea but good exercise to practice 
skills. Presented exercises serve the development independent of students. 
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Wiek dziecka:   8 lat 
 
Cele poznawcze: 
I POZIOM WIADOMOŚCI  
Uczeń:  

• wie, jak sporządzić ciastolinę, 
• zna możliwości wykorzystania ciastoliny,  
• zna nazwy produktów spożywczych o różnych walorach zapachowych, 

 
II POZIOM UMIEJĘTNOŚCI  
Uczeń: 

• doskonali swoją sprawność manualną palców i nadgarstka podczas wykonywania 
pracy plastycznej, 

• potrafi sporządzić ciastolinę wg przepisu, 
• odtwarza wzory z ciastoliny, 
• umie realizować własne pomysły i szanować pomysły innych, 
• starannie i dokładnie wykonuje swoje prace, 
• rozpoznaje produkty spożywcze wykorzystując zmysł węchu, 
• doskonali spostrzegawczość i  pamięć oraz rozwija koncentrację.  

 
Metody: 
 Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem. 
Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda problemowa (elementy). 
Metody waloryzacyjne: ekspresyjne. 
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Metody praktyczne: metoda realizacji zadań wytwórczych. 
 
 
Środki dydaktyczne: 
Płyta CD – filmik  „Zrobisz to sam – ciastolina”, przepis: 1 szklanka mąki, 1/2 szklanki 
gorącej wody z barwnikiem, 1/4 szklanki soli, 1 łyżka oleju, miska, apaszka, deseczka pod 
prace plastyczne, 
 
Przebieg zajęć: 
W pierwszym ćwiczeniu osoby mają zawiązane oczy apaszką. Ich zadaniem jest odgadnięcie 
przy użyciu zmysłu węchu nazwy produktu spożywczego, który trzymają w dłoniach. Po 
udzieleniu odpowiedzi osoby sprawdzają poprawność wypowiedzi. Ćwiczenie jest dobrą 
nauką skupiania większej uwagi na węchu i docenienia wartości tego zmysłu. Kolejnym 
ćwiczeniem jest samodzielne wykonanie ciastoliny według podanego przepisu. Dzięki niemu 
dzieci mogą rozwijać percepcję wzrokowo - ruchową oraz poprawić jakość swojej motoryki 
małej. Ostatnim ćwiczeniem jest wykonanie dowolnej pracy plastycznej z wykorzystaniem 
zrobionej ciastoliny. Dzięki temu u osób wykonujących ćwiczenie poszerza się wyobraźnia  
a także poprawia się zmysł estetyki. Ponadto proponowane ćwiczenia sprzyjają wdrażaniu  
dzieci do podejmowania aktywności samokształceniowej. 
 
Podsumowanie: 
Podczas zabaw sensorycznych takich, jak lepienie z ciastoliny rozwijamy nie tylko zmysł 
węchu i dotyku, lecz także samodzielność dzieci, gdyż same tworzą materiał do zabawy. 
Ponadto proponowane zajęcia pobudzają wyobraźnię i rozwijają zdolności manualne.  
Z dalszych zalet naszych doświadczeń z ciastoliną, jakie przeprowadziłyśmy, warto wymienić 
rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej, trening motoryki małej, trening koncentracji oraz 
poczucia sprawstwa. Lepienie poprzedzono było zapoznaniem się z właściwościami 
produktów spożywczych potrzebnych do zrobienia ciastoliny. Dzięki możliwości ich 
powąchania można odgadnąć, co to jest za produkt nie widząc go, opierając się tylko  
i wyłącznie na zmyśle węchu, co nie jest łatwe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


