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Konspekt zajęć warsztatowych z zakresu innowacji pedagogicznej: 

„Doświadczam i ruszam się, 

 więc mam sprawną buzię i dłonie” 

 

Data: 29.03.2021 r.    

Grupa: „Kolorki“                                                                                                                                  

Formy pracy: grupowa, indywidualna 

Osoby prowadzące: Magdalena Kołak, Dorota Kordowiecka- Dołęgowska 

 

Temat:  „MALI KUCHARZE” 

 

Pomoce dydaktyczne: płyty CD z piosenką na powitanie, „Gotujemy sami”, melodia „Dla Zuzi” 

lub jakiś inny utwór muzyczny, duże arkusze papieru i farby fakturowe do malowania palcami, dwa 

pojemniki na wodę ciepłą i zimną, ugotowany lub surowy makaron, sos pomidorowy, szczypiorek 

(można zastąpić elementami z plasteliny), talerzyki, miseczki, plastikowe nożyki i widelce, 

łyżeczki, deski do krojenia, klamerki, chusta animacyjna, plastikowe jajka, owoce, warzywa, 

naturalne owoce          i warzywa (po 1 szt. wybranych), papierowy ręcznik, „rękawki” do zagadek 

rozpoznawanych zmysłem dotyku, kubki jednorazowe, słomki, kasza manna. 

 

Przebieg spotkania: 

 

1. Powitanie - rozpoczynamy „Piosenką na powitanie”: 

 

W kole wszyscy tu stoimy, 

Każdy czyjąś rękę trzyma, 

I dzień dobry już mówimy 

Tak zabawa się zaczyna. 

 

2. Ćwiczenia rozmachowe: 

a). Zabawa do piosenki „Gotujemy sami”. Najpierw prowadzący prezentuje ruchy do słów 

piosenki, ale bez muzyki, następnie wykonuje to samo, ale już z piosenką. 

 

Ref. W kuchni naszej mamy gotujemy sami - rozłożone ręce, ruch mieszania obiema rękami 

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami - ruch przywoływania rękoma, ruch mieszania 

obiema rękami. 

 

I zwrotka: Będzie budyń ze śmietaną, czekolada z bitą pianą - masowanie brzucha, ruch 

ubijania piany 

Kogel mogel ukręcimy, trochę przy tym nabrudzimy - mieszanie, ruch palcami jakby coś 

rozrzucano. 

 

Ref. W kuchni naszej mamy gotujemy sami 

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami 

 

II zwrotka: Mleko z garnka wykipiało, wysypało się kakao - wymachy rak do góry, ruch 

rozsypywania naprzemiennie obiema rękami 

A rodzynki i migdały same w buzi poznikały – ruch rąk w kierunku ust.    
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      b). „Zabawni kucharze”- zabawa z chustą animacyjną. Podrzucamy na chuście plastikowe 

jajka, owoce, warzywa, zwiększając intensywność ruchu od wolnego do bardzo szybkiego. Kiedy 

pospadają wszystkie produkty, dzieci zbierają je do pojemnika. 

c). „Kucharskie figurki“. Uczestnicy chodzą po kole z chustą animacyjną, przy muzyce. Gdy 

muzyka milknie, dzieci-kucharze „wchodzą do kuchni”- pod chustę. Kiedy muzyka zaczyna grać, 

kucharze wracają do chusty i chodzą po kole. Powtarzamy kilka razy. 

d). „Mieszamy w garnku” – malowanie farbą fakturową na dużych arkuszach papieru całymi 

dłońmi naśladując ruch mieszania w garnku. 

 

3.   Ćwiczenia manualne: 

a). Zabawy - wierszyki paluszkowe na podstawie książki: K. Sąsiadek, Zabawy paluszkowe, 

m. in.: „Mama zupę gotowała”, „Kanapka”, „Sroczka”, 

b). Zabawa „Ciepłe – zimne” – określanie temperatury wody ciepłej i zimnej przy 

naprzemiennym wkładaniu dłoni raz do ciepłej raz do zimnej wody. 

c). Kulinarne zagadki. Rozpoznawanie dotykiem (wykorzystanie rękawków) wybranego 

owocu lub warzywa. Dzieci ustawione są w rzędzie. 

 

4.  Ćwiczenia słuchowo-słowno-ruchowe (elementy logorytmiki): 
     a). „Dmuchanie – chuchanie” – ćwiczenia oddechowe, w których różnicujemy siłę wydechu, 

fazy oddechowe oraz wydychane powietrze z buzi, to znaczy podczas dmuchania z buzi wydostaje 

się zimne powietrze, a podczas chuchania ciepłe powietrze: 

- dmuchanie – dzieci robią bąbelki w kubeczku z wodą, wykorzystując do tego zadania słomkę, 

- chuchanie – rozgrzewamy swoje ręce, chuchając na nie. 

     b). „Co to za owoce i warzywa?” – dziecko wyciąga z worka plastikowe warzywa i owoce, 

następnie dokonuje podziału wyrazu na sylaby, np. cebula (ce-bu-la), kalafior (ka-la-fior) itp. 

     c). Zabawa słowna, polegająca na podawaniu nazw podrzędnych, czyli ćwiczenia fluencji 

słownej, np.: 

- wymień czerwone owoce i warzywa, jakie znasz, 

- wymień zielone owoce i warzywa, jakie znasz, 

- wymień żółte owoce i warzywa, jakie znasz itd. 

 

5.  Ćwiczenia precyzyjne: 

a). Wycieranie papierowym ręcznikiem plastikowego talerzyka 

b). Przekładanie surowych lub ugotowanych muszli makaronowych klamerkami na talerzyk 

c). Przygotowywanie dodatków z plasteliny do swojego „spaghetti”. 

d). Jajka-pisanki z mannoliny. Jest to masa, która swoim wyglądem, jak i właściwościami 

przypomina ciastolinę. Do jej wykonania potrzeba: 

 

Składniki: 

 1 szklanka kaszy manny, 

 1/2 szklanki ciepłej wody. 

 

Wykonanie: 

1. Kaszę należy wsypać do miski i zalać ciepłą wodą. 

2. Należy to zagnieść. 

Gotowa masa powinna odchodzić od ręki. 

 

Wskazówka: Jeśli chcemy zrobić kolorową pisankę lub coś innego, to należy zabarwić masę 

poprzez dodanie kilku kropel barwnika do wody jeszcze przed zalaniem nią kaszy. 

 

Źródło, z którego skorzystano:  

http://www.podstawowa6.pl  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWlJOp9rLvAhXOlYsKHRNmCBAQFjAHegQIFBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.podstawowa6.pl%2Fupload%2Fdownload%2Fpdf%2F27.05.2020%2520r.%2520Masy%2520sensoryczne..pdf&usg=AOvVaw3SugB4NSQoL0eS1cLDBiyX
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6.  Relaks 
Dzieci siadają jedno za drugim i wymyślają czynność kuchenną z dzisiejszych zajęć. Wykonują ją 

na plecach partnera, który ma za zadanie odgadnąć, jaka to czynność, np.  wałkowanie, krojenie, 

ugniatanie itp. 

 

7. Podsumowanie w kręgu: 

 Dzieci wypowiada się na temat odbytych warsztatów, następuje wymiana wrażeń: 

 

- „Najbardziej podobało mi się …..” 

- „Najmniej podobało mi się …..” 

 

 

 

 

 

 

 


