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Witajcie kochani. Dziś spotykamy się w przestrzeni kulinarnej; pobawimy się zapachami, 

trochę poćwiczymy i mam nadzieję miło spędzimy czas 

Cześć I 

Na początek przypomnijcie sobie piosenkę, przy której razem się bawiliśmy. Pokażcie 

rodzicom jak się tańczy 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

Brawo! A teraz usiądźcie naprzeciwko drugiej osoby, jesteście jej lustrem. Pamiętajcie że 

lustro pokazuje dokładnie to co widzi. Naśladujcie gesty i miny waszego partnera. 

 Świetnie. Teraz robimy zamianę i to wy, drogie dzieciaki wykonujecie śmieszne miny i gesty.  

Część II  

Czy poznajecie co jest na tych zdjęciach? 

Spróbujcie dopasować opis do właściwego obrazka 

1.Każdego ranka pije ją mama, pije ją tata; czarna, gorąca to pyszna ……… kawka 

2.Po jej zjedzeniu, kwaśną masz minę……. cytryna 

3.Może być czarna lub zielona; najlepiej smakuje z miodem i cytryną ……… herbata 

4.Jest to laska, którą się nie podpierasz a w kuchni ją ścierasz, można ją dodać do ciasta lub 

do deseru ……… cynamon 

5.Okrągły pomarańczowy owoc ………. pomarańcza 

6.Niezwykła przyprawa, dodajemy ją do deserów, kompotów a nazwa brzmi ja pewien 

kwiat……. goździki 

   

 

                                     

 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A


 

                                                         

Świetnie sobie poradziliście sobie z tym zadaniem; a może macie któryś z tych produktów w 

domu? Spróbujcie go znaleźć, sprawcie jak pachnie. A może macie w domu jeszcze inne 

produkty, przyprawy które mają niezwykły zapach/ 

Zagadki zapachowe. Usiądźcie wygodnie, jedna osoba ma zamknięte oczy, druga podaje jej 

jeden z omawianych produktów, kierując się zapachem – zgaduje co to jest. Zmiana ról 

Część III 

Ponieważ jesteśmy dziś w przestrzeni kulinarnej, zachęcam Was Kochane Dzieciaki do 

przygotowania drugiego śniadania lub podwieczorku dla rodziców. Pamiętajcie jednak o 

dwóch bardzo ważnych zasadach : 

1. Dokładnie umyjcie ręce i owoce                        

2. Bądźcie ostrożni pracując w kuchni 

 

Bardzo Wam Kochani dziękuję za wspólną zabawę  i życzę miłego dnia. 

Ps. Zachęcam Was do podzielenia się ze mną Waszymi pomysłami na spędzanie tego czasu 

lub pochwalenie się tym co udało Wam się przygotować.  

 

 

 


