
CIECZ NIENEWTONOWSKA

Ciecz nienewtonowska to substancja, która zmienia swój 
stan skupienia w zależności od działającej na nią energii. 
W spoczynku zachowuje się jak zwykły płyn, jednak gdy 

dostarczymy jej siły (np. przez nacisk czy ugniatanie) 
zmienia się w ciało stałe. Czy to magia? 

Nie, to fizyka w czystej postaci!
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Jeżeli chcecie rozbudzić w swoich pociechach nauko-
wego ducha, doświadczenie z cieczą nienewtonowską 
świetnie się do tego nadaje. Jest to eksperyment dla 
starszaków jak i dla młodszych dzieci, łączący kre-
atywną zabawę i wspaniałe ćwiczenie sensoryczne.

Czego potrzebujemy:

• miska, 
• łyżka, 
• ½ szklanki chłodnej wody, 
• około 300 ml skrobi ziemniaczanej, 
• barwnik spożywczy lub bibuła do nadania 
 koloru (opcjonalnie) 



Wykonanie:
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By wykonać tę niesamowitą ciecz musimy 
wymieszać w misce odpowiednią proporcję skrobi 
i wody. Tak naprawdę nie jest istotne, od której 
z nich zaczniemy. Najważniejsze, by substancje 
dodawać powoli i spokojnie, jednocześnie miesza-
jąc. Wówczas będziemy w stanie ocenić, czy kon-
systencja jest już zadowalająca. Powinna się kleić, 
wody musi być na pewno mniej niż skrobi. Jeżeli 
chcecie, do cieczy możecie dodać barwnik spo-
żywczy lub bibułę, która również nada jej kolor.

Gdy ciecz jest gotowa rozpoczyna się prawdziwa 
zabawa! Gładka powierzchnia kusi, by zanurzyć 
w niej dłonie. Jeśli robimy to powolutku ciecz ustę-
puje pod naszymi palcami, rozchodzi się na boki; 
jeśli jednak uderzymy w nią pięścią, napotkamy sil-
ny opór. Z substancją możemy eksperymentować 
na przeróżne sposoby: odbijać kauczukową piłkę 
od jej powierzchni, uderzyć ją młotkiem, robić bą-
belki włożoną do niej słomką oraz, chyba najpo-
pularniejszy sposób, uformować w dłoniach kulkę. 
Póki obracamy kuleczkę w rękach, będzie ona 
zachowywać się jak substancja stała w typie pla-
steliny, jednak gdy tylko przestaniemy ją ugniatać 
i ściskać, rozpłynie się nam pomiędzy palcami.

Po zakończeniu fazy twórczej, odłóżcie stworzo-
ne dzieła do wyschnięcia na kilka dni.

Pokażcie nam, jak Wy bawicie się razem, eks-
perymentując z cieczą nienewtonowską! Jedy-
ną taką płynną substancją na świecie, po której 
bez nadprzyrodzonych mocy możemy pobiegać! 


