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„Kucharz, a może cukiernik” 

 

Dzień dobry kochani! :) 

 

1. Czwartek zaczynamy z Alvaro Soler ;) Gotowi trochę się poruszać? 
https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

 

2. "Kim z zawodu jest tata Franka?" - posłuchajcie opowiadania :) 
 

Witajcie! Mama i tata poszli wczoraj do restauracji, bo mieli rocznicę ślubu. Ania i ja 

zostaliśmy u naszego kolegi Franka. Bawiliśmy się wspaniale, ale w końcu 

zgłodnieliśmy i zapytaliśmy jego mamy, kiedy będzie kolacja. Na co tata Franka 

odpowiedział, że jak ją zrobimy – i mrugnął okiem do synka. Nasz kolega chyba 

zaplanował wcześniej z tatą, że kolację przygotujemy wspólnie. Założyliśmy fartuchy 

oraz czapki i zabraliśmy się do pracy. Formowaliśmy z ciasta okrągłe placuszki, 

smarowaliśmy je sosem i układaliśmy dodatki, które lubimy. W tym czasie mama 

naszego kolegi przygotowała stół, rozłożyła talerze i cały czas nuciła pod nosem jakieś 

wesołe melodie. Patrzyliśmy na nią zdziwieni, aż w końcu Ania zapytała, dlaczego 

nam nie pomaga, a mama odpowiedziała, że u nich w kuchni rządzi jej mąż i mrugnęła 

do niego. To dziwne – myślałem, że w każdym domu posiłki przygotowuje mama. 

Wspólne przygotowywanie kolacji bardzo nam się podobało, a własnoręcznie zrobiona 

pizza smakowała lepiej niż w pizzerii. Opowiedzieliśmy rodzicom o tym, że robiliśmy 

wspólnie pizzę, i że tata Franka rządzi w kuchni, a na to nasza mama zaśmiała się 

i powiedziała, że chciałaby, aby w naszej kuchni też rządził tata. Nasz tata stwierdził, 

że będzie ją częściej zapraszał do restauracji, byleby tylko nie kazała mu rządzić 

w kuchni. To ciekawe, że tata Franka może rządzić w kuchni, a nasz tata nie. Zupełnie 

tego nie rozumiem. 

 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

- Dlaczego w  domu Franka tata rządzi w kuchni?  

- Jak myślicie, kim jest z zawodu tata Franka?  

- Czy tylko mamy mogą przygotowywać posiłki?  

- Jak jest w waszych domach?  

- Czym zajmuje się kucharz?  

- Czy znacie jakieś inne zawody związane z gotowaniem i przygotowywaniem 

posiłków? 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48


Możecie otworzyć sobie zdjęcia różnych zawodów, które wam wysłałam 

 

3. "Co potrzebne jest kucharzowi?"  

Czy wiecie jakich przedmiotów potrzebuje kucharz do wykonywania swojej pracy? 

Jestem pewna, że tak! Biegnijcie teraz do swojej kuchni i rozejrzyjcie się jakie 

znajdują się w niej przedmioty. Następnie wybierzcie te, których potrzebuje kucharz. 

Jest ich dużo? Może spróbujecie je policzyć? :) 

 

4. "Kuuchnia, kuuchnia jeść nam się chce!" - posłuchajcie piosenki :) 

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

 

5. "Pyszna pizza!"  

Przesyłam Wam obrazek pizzy w załączniku. Spróbujcie ją wyciąć na kawałki. 

Następnie poproście rodziców, aby wymieszali wszystkie kawałki, a wy spróbujcie 

ponownie ułożyć ją w całość :). 

 

Poniżej możecie zobaczyć jak się robi prawdziwą włoską pizzę: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_tHij5WOJw 

 

6. "Cukiernik przy pracy" - gimnastyka buz i języka :) 

Cukiernik odmierza mąkę oraz cukier i przesiewa je przez sito  

(wymawianie: puf, puf, puf).  

Dodaje wody  

(wymawianie: gul, gul, gul), 

 wbija do mąki jajka  

(kląskanie), 

 dodaje masło  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd_pmfyEUjw
https://www.youtube.com/watch?v=O_tHij5WOJw


(wypowiadanie: pac, pac, pac).  

Wszystkie składniki dokładnie miesza mikserem  

(energiczne wydmuchiwanie powietrza przy lekko otwartych ustach).  

Masę przekłada do formy  

(poruszanie językiem ułożonym w łopatkę na prawo i lewo), 

a formę wkłada do piekarnika  

(schowanie w buzi języka ułożonego w łopatkę).  

Minutnik odmierza czas  

(wymawianie: cyk, cyk, cyk).  

Głośny sygnał dzwonka  

(wymawianie: drrrrrrrr)  

to znak, że babka się upiekła.  

Cukiernik wyjmuje formę z piekarnika  

(wysuwanie z buzi języka ułożonego w łopatkę)  

i uciera lukier  

(poruszanie językiem po wewnętrznej stronie policzka – na zmianę lewego i prawego).  

Polewa nim babkę  

(wypowiadanie: kap, kap, kap).  

Kiedy ciasto wystygnie 

(dmuchanie),  

częstuje wszystkich i sam zjada je ze smakiem  

(odgłos mlaskania). 

 

7. "Jestem kelnerem" 



Zobaczcie w domu czy macie papierowe talerzyki, albo podkładkę na której możecie 

postawić kubek- kto jest odważny może być w nim trochę wody ;) 

Stawiamy kubek na talerzyku, talerzyk kładziemy na otwartej dłoni i próbujemy 

przejść przez wszystkie pokoju w domu :) Udało się? 

 

8. "Lizak moich marzeń" albo "Pizza a la kartonnara" - propozycja pracy 

plastycznej :)  

Spróbujcie namalować i ozdobić swojego wymarzonego lizaka - ciekawa jestem jaki 

będzie mieć kształt i smak! :)  

Możecie też pobawić się w prawdziwego Pizzermana. Skomponujcie swoją ulubioną 

pizzę. Wytnijcie duże koło i przyklejcie na nie składniki - mogą być np. wycięte z 

gazetki reklamowej albo kolorowego papieru :). 

 

9. Na koniec zapraszam Was do obejrzenie krótkiej bajki o Kucharzu Benie :) 

https://www.youtube.com/watch?v=TEgScwxw5Rs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEgScwxw5Rs

