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KOCHANE DZIECI

Dzisiaj zapraszam Was na zajęcia kulinarne. Upieczemy ciasto, które nazywa się tak, jak zwierzę w 

ZOO. Chcecie wiedzieć co to za ciasto? Przywitajmy się piosenką i zapraszam do pracy i zabawy!

 

"DZIEŃ DOBRY" przywitajmy się piosenką z repertuaru Misia i Margolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

ZEBRA- ZAJĘCIA KULINARNE

Zapraszam rodziców i dzieci do upieczenia wielkanocnej baby i do zabawy. Zachęcam do używania

książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.

Do upieczenia naszego ciasta potrzebne będą wymienione niżej składniki.

Popatrzcie na obrazek. 

Czy już wiecie jakie ciasto upieczemy? A może potrzebujecie jeszcze podpowiedzi? 

Posłuchajcie.

Zabawny zwierzak w paski.

Spotkamy go ZOO,

czasem mieszka w Afryce,

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno


czasem nas przeprowadza

bezpiecznie przez ulicę. (zebra)

,,PANI ZEBRA” - posłuchajmy razem piosenki a dowiemy się co ma Pani Zebra.

https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M 

Zebra ma paski, więc nasze ciasto też musi mieć paski. Ciekawe czy nam się to uda?

Zapraszam do kuchni!

UWAGA! Przed pieczeniem dokładnie umyjmy dłonie wodą i mydłem.

ZEBRA (CIASTO)- razem przygotujemy i upieczemy nasze ciasto.

Składniki na ciasto:

1 szklanka cukru

1 szklanka wody

1 szklanka oleju

5 jajek

3 szklanki mąki + 2 łyżki

2 łyżki kakao

3 łyżeczki proszku do pieczenia

tłuszcz i bułka tarta do formy

polewa czekoladowa lub cukier puder

Przygotowanie ciasta- wszystkie składniki pokazujemy dziecku. A czynności wykonujemy razem 

z dzieckiem.

Białka oddzielamy od żółtek. Białka ubijamy na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodajemy 

cukier i miksujemy, gdy piana będzie lśniąca dodajemy po jednym żółtku. Mąkę przesiewamy  z 

proszkiem do pieczenia i dodajemy do ciasta na przemian z olejem i wodą, mieszamy łyżką po 

każdym dodaniu. Gdy składniki ciasta się połączą, odlewamy połowę ciasta do drugiej miski. Do 

jednej części ciasta dodajemy 2 łyżki kakao i mieszamy, a do drugiej 2 łyżki mąk, mieszamy.

Tortownicę o średnicy 22 cm smarujemy i wysypujemy bułką tartą. Na środek tortownicy 

wykładamy 2 łyżki stołowe jasnego ciasta, (jeśli chcesz użyć większej łyżki, np.: do nalewaniu 

https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M


zupy to lej po jednej łyżce), na jasne ciasto nakładamy 2 łyżki ciemnego ciasta, na ciemne ciasto 

nakładamy 2 łyżki jasnego ciasta – powtarzamy tę czynność do zużycia całego ciasta. 

Piekarnik nagrzewamy do 160 stopni, wstawić ciasto i piec 20 minut, po tym czasie zwiększyć 

temperaturę do 180 stopni i piec jeszcze 40 minut.

Ciasto studzimy i polewamy polewą czekoladową lub posypujemy cukrem pudrem.

GRATULACJE! ZEBRA (CIASTO) JUŻ SIĘ PIECZE.

 GOTOWE! Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

POBAWMY SIĘ W OCZEKIWANIU NA  CIASTO!

,,ZOO”- masaż relaksacyjny.

Dziecko leży na brzuchu, my siadamy obok dziecka. Wykonujemy polecenia zawarte pod każdym 

wersem.

Tu w ZOO zawsze jest wesoło, 

(dziecko leży na brzuchu)

tutaj małpki skaczą wkoło,

(wykonujemy na plecach ruchy naśladujące skoki po okręgu)

tutaj ciężko chodzą słonie,

(naciskamy płaskimi dłońmi)

biegną zebry niczym konie,

(lekko stukamy pięściami)



żółwie wolno ścieżką człapią,

(lekko przykładamy dłonie na płasko)

w wodzie złote rybki chlapią,

(muskamy zewnętrzną i wewnętrzną stroną dłoni)

szop pracz, takie czyste zwierzę, ciągle sobie coś tam pierze.

(pocieramy rękami, naśladujemy pranie)

Struś dostojnie wkoło chodzi, śpieszyć mu się nie uchodzi..

(powolnie kroczymy dwoma palcami)

A w najdalszej części ZOO, dwa leniwce się gramolą

(powolnie posuwamy dłonie, od boków ku środkowi)

wolno wchodząc na dwa drzewa,

(posuwamy dłonie, od dołu do góry)

gdzie się każdy z nich wygrzewa i zapada w sen głęboki… .

(zatrzymujemy dłonie)

Pobawimy się jeszcze raz?

GRATULACJE! ZEBRA (CIASTO) JUŻ SIĘ UPIEKŁO. 

Czy twoje  też tak ładnie pachnie? 

POLEJCIE CIASTO CZEKOLADOWĄ POLEWĄ LUB POSYPCIE CUKREM PUDREM.

GOTOWE! SMACZNEGO!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com


