
Czwartek 09.04.2020r.   

 

Dziś zapraszam  na zajęcia kulinarne. Chociaż stałe elementy zajęć nas nie ominą, to  będziemy 

przygotowywać  słodkie co nieco... w postaci małych baranków.  

 

Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

 
SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, cytryna, cukier,  zielona chusta, piosenka „ Święta 

Wielkanocne”, wiersz  „Legenda o białym baranku” , symbole AAC – zając, kurczak, baranek; 

piosenka 30 dkg krówek, 1/2 kostki margaryny, 1-2 łyżki kakao, 15 dkg ryżu 

preparowanego,rodzynki, biszkopty okrągłe, orzeszki w czekoladzie. 

 

Przebieg: 

 

1. Zapalenie świecy zapachowej (zapach cytrynowy), może to być zapalona świeca i cytryna 

potarta o rękę dziecka. Podchodzimy do dziecka eksponując palącą się świeczkę. Zwracamy uwagę 

na zapach i cechy ognia: ciepły, jasny. Zbliżamy dłoń dziecka do nosa, by wyraźnie poczuło 

prezentowany zapach. 

 

2. Powitanie piosenką ( np. Smyko-Multisensoryka® - Piosenka na powitanie dostępna na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE ) i jednoczesne masowanie dłoni  oliwką lub 

kremem. 

 

3. Zabawa dydaktyczne „Gdzie jest baranek?” :  Nawiązanie do tematu zajęć np. poznaliście już 

świąteczne zwierzątka: zajączka i kurczaczka. Te małe zwierzątka są symbolem świąt 

wielkanocnych. Dziś poznacie  baranka. 

Proszę pokazać symbole  AAC (zakładka  symbole – zajęcia dydaktyczne 06.04.2020).  

Proszę zadać dziecku pytanie: Gdzie jest baranek? Dzieci wybierają symbol spośród trzech symboli: 

kurczaczek, zajączek, baranek.  

 

4. Wysłuchanie piosenki „Święta wielkanocne”. Proszę zaproponować dziecku wspólne  

wysłuchanie piosenki i obejrzenie teledysku „Święta Wielkanocne”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g


Przypomnijmy sobie: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym? (popatrz prezentacja: zwierzątka z 

koszyczka) 

 

5. Wiersz „Legenda o białym baranku”. Proszę przeczytać dziecku wierszyk. 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują. 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

6. Baranki z ryżu preparowanego (słodka odmiana tradycyjnych szyszek). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki 

• 30 dkg krówek, 

• 1/2 kostki margaryny, 

• 1-2 łyżki kakao, 

• 15 dkg ryżu preparowanego 

 

dodatkowo: 

• rodzynki na oczy, 

• biszkopty okrągłe, 

• orzeszki w czekoladzie  

Sposób przygotowania przepisu: 
1. Ryz wysypujemy na blaszkę i wstawiamy do piekarnika (150st)i wysuszamy ok 15 minut, 

często mieszając. Wyjmujemy gdy ryż będzie chrupiący. 

2. Krówki z margaryną podgrzewamy na ogniu,aż do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy 

kakao, mieszamy. Odkładamy 1 łyżkę masy do miseczki. 

3. Wsypujemy ryż i mieszamy, aż masa oblepi ryż (prosimy a by dzieci wymieszały rączkami). 

4. Przez woreczek foliowy bierzemy masę, formujemy kulę, z jednej strony przykładamy 

biszkopt i oblepiamy go ryżem. Odstawiamy do zastygnięcia masy. 

5. Odstawioną wcześniej masę podgrzewamy,maczamy w niej rodzynki i przylepimy jako oczy 

do biszkoptu. Orzeszki maczamy także w masie i przylepiamy jako rogi. Malujemy masą 

oczy i buzię. Odstawiamy do zastygnięcia.  

 



6 .Zakładanie zielonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego 

znaczenia zieleni dla wiosny. Dziecko samodzielnie lub z pomocą zdejmuje chustę. 

 

7. Zastosowanie bodźców smakowych – wiosną podajemy cytrynę z cukrem (na łyżeczce). 
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