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Temat: Kuchnia malucha 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

 

 

1.  „Marmurowe posągi” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic,  grając na 

grzechotce, wyznacza dzieciom tempo poruszania się: szybkie lub wolne. Na pauzę 

dzieci  tworzą rzeźby. Rodzic jest artystą i może zmieniać ułożenie rzeźb. Dźwięk 

instrumentu wprawia „posągi” w ruch. Po kilku powtórzeniach następuje zamiana ról 

 

2.  „Co by tu zjeść?” – przegląd dań z kuchni całego świata, praca z materiałem 

źródłowym. Obejrzyjcie wspólnie z dzieckiem książki kucharskie lub czasopisma 

kulinarne z obrazkami potraw z różnych stron świata. Jednocześnie rodzic prosi, by 

dzieci obejrzały i znalazły ilustracje takich potraw, które według nich mogłyby im 

smakować.  

 

3. „Talerze” – zabawa logorytmiczna. Dzieci klaszczą, tupią i uderzają rękami na 

zmianę o kolana podczas recytowania rymowanki:  

 

Bum-ta-ram,  

bum-ta-ram, (rytm ćwierćnutowy)  

na talerzach pięknie gram! (rytm ósemkowy) 

 

4. „Smakołyki z różnych stron świata” – przygotowanie potraw z różnych zakątków 

świata. Wybierzcie sobie jedną potrawę którą przygotujecie wspólnie z dzieckiem. 

Rodzice to eksperci, którzy pomogą przygotować dzieciom dania z różnych kuchni 

świata,  

np. indyjskiej, greckiej i włoskiej. Gotowe smakołyki degustują wszyscy domownicy 

przy wspólnym stole i określają ich smak. Przykładowe dania to:  

Indyjskie naleśniki kokosowe z bananami  

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90


Składniki:  

gotowe naleśniki usmażone z mlekiem kokosowym zamiast krowiego, banany, sok z 

cytryny, wiórki kokosowe, odrobina cukru pudru do nadzienia. Banany należy obrać, 

drobno pokroić, skropić sokiem z cytryny i dołożyć odrobinę cukru pudru i wiórek. 

Wszystko wymieszać. Naleśniki posmarować nadzieniem i zwinąć w rulon. Przed 

podaniem możnae je krótko zapiec.  

 

Włoska pizza  

Składniki:  

gotowe podkłady (lub jeżeli rodzic potrafi może przygotować własne ciasto) oraz 

dowolne składniki, np. ser, kawałki szynki, sos. Spód pizzy należy posmarować sosem 

i ułożyć dodatki. Pizzę przed podaniem należy upiec w kuchni tak, aby była gorąca. 

 

Grecki deser  

Składniki: 

 jogurt naturalny, płynny miód, cynamon, migdały. Należy włożyć do miski wszystkie 

składniki i wymieszać. Przelać deser do miseczek i wstawić do lodówki, by się 

schłodził. Przed podaniem posypać cynamonem 

 

5. „Włoska pizza” – ćwiczenie sprawności manualnej na karcie pracy, rysowanie 

ołówkiem wykropkowanego wzoru, kolorowanie. Dzieci rysują kształt pizzy po 

śladzie, łącząc kropki. Kiedy wykonają tę część pracy, rodzic może zapytać, z jakich 

produktów powstała ta pizza. Dzieci mogą opowiedzieć, jaką pizzę lubią najbardziej. 

Na zakończenie kolorują cały obrazek. „Karty pracy” – karta 58. 

 

6.  „Kto szybciej?” – zabawa bieżna dla całej rodziny. Rodzic przymocowuje do 

skakanki woreczek, który ciągnie za sobą podczas biegu. Kto będzie biegł najszybciej 

i złapie woreczek, ten zastąpi rodzica podczas powtórki zabawy. 


