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Dziś obchodzimy Dzień Zdrowego Ciastka:) 

          Na początek mam pytanie – Czy byliście kiedyś w piekarni albo cukierni? Co tam kupiliście? 

1. Posłuchajcie wierszyka „Piekarenka Pana Jana”! 

W piekarence pana Jana 

ślicznie pachnie już od rana, 

bo wskakują na półeczki 

świeże chlebki i bułeczki. 

  

Chlebek zwykły i razowy, 

pszenny, żytni, orkiszowy, 

ten z czarnuszką, tamten z makiem, 

wszystkie smakowite takie. 

  

Bułek mknie gromada wielka, 

tu bagietka, tam kajzerka, 

tu precelek, tam rogalik, 

wszystkie byśmy je schrupali. 

  

Co za zapach! Z pieca jadą 

drożdżóweczki z marmoladą, 

na dodatek słodki sernik, 

keks, szarlotka oraz piernik. 

  

Na ten widok – tak uroczy 

zaraz mam maślane oczy. 

Chyba jestem zakochana 

w piekarence pana Jana. 

  

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
- Jaki  chleb  można  kupić w piekarence pana Jana? 

- Jakie inne pieczywo można kupić w tej piekarence? 

- Co jeszcze, oprócz pieczywa, można kupić w piekarence pana Jana? 

 

     2. „Pieczywo i wyroby cukiernicze” – zabawa w segregowanie: 

Można skorzystać z materiałów w załączniku („W piekarence Pana Jana – materiały 

dydaktyczne”). Jeżeli nie macie możliwości wydrukowania ilustracji, wytnijcie z gazet i 

ulotek reklamowych różne wypieki 

Rozłóżcie na podłodze lub stoliku obrazki wypieków  i  przyjrzyjcie się im. Spróbujcie je 

nazwać. Następnie posegregujcie wszystkie obrazki , tworząc zbiór pieczywa i wyrobów 

cukierniczych. 

     3.     Historyjka obrazkowa – „Jak upiec ciasto?”.  



Spróbujcie opowiedzieć, jak po kolei powstaje pyszne zdrowe, owocowe ciasto. Jeśli macie 

możliwość, wydrukujcie ilustracje i ułóżcie je w odpowiedniej kolejności. 

  

     4.  Połącz babeczki z ich cieniami (pomoce w załączniku). 

  

     5.  „Babeczki do koszyczka” – zabawa z elementem rzutu. 

 Potrzebujemy piłeczek lub zgniecionych w kulkę gazet.  Próbujemy jak najwięcej babeczek 

wrzucić do koszyka!!! (pojemnik, kosz, hulahop, itp.) – stajemy w wyznaczonym miejscu. 

  

      6.   Posłuchajcie piosenki „Najłatwiejsze ciasto w świecie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ1-17Th59k 

Z czego jest zrobione ciasto w piosence?  

Czy potraficie wymienić jego składniki?  

Czym pachnie? 

A jakie jest wasze ulubione ciasto/ciastko/babeczka? 

O czym należy pamiętać, żeby ciasto było zdrowe? 

Spróbujcie naśladować czynności, o których mowa w piosence! 

  

„Najłatwiejsze ciasto w świecie”. 

Żeby w domu było miło - 

tak, tak, tak! 

Żeby coś dobrego było - 

tak, tak, tak! 

By pachniało wakacjami - 

tak, tak, tak! 

Zrobię ciasto ze śliwkami - 

tak, tak, tak! 

 

Szklankę mąki, cukru szklankę 

zaraz wsypię do miseczki, 

potem proszku do pieczenia 

dodam jeszcze dwie łyżeczki. 

I dwa jajka, i na koniec 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ1-17Th59k


pół stopionej margaryny, 

i zamieszam tylko tyle, 

by się rzeczy połączyły. 

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie - 

tak, tak, tak! 

Nic a nic się go nie gniecie - 

tak, tak, tak! 

Ty potrafisz także upiec - 

tak, tak, tak! 

Nawet gdy nie jesteś zuchem - 

tak, tak, tak! 

 

Teraz śliwki poukładam 

w natłuszczonej tortownicy, 

włożę ciasto i do pieca 

na około pół godziny. 

A gdy będzie już gotowe - 

znaczy chrupkie i rumiane - 

to zaproszę koleżanki, 

babcię, dziadka, tatę, mamę. 

 

[2x:] 

Najłatwiejsze ciasto w świecie - 

tak, tak, tak! 

Nic a nic się go nie gniecie - 

tak, tak, tak! 

Ty potrafisz także upiec - 

tak, tak, tak! 

Nawet gdy nie jesteś zuchem - 

tak, tak, tak! 

  

      7.     Praca plastyczna  - ZDROWA BABECZKA 

Narysujcie na kartce babeczkę  i wytnijcie ją. Następnie udekorujcie ją w wymyślony przez 

siebie sposób, wykorzystując różne materiały, które znajdziecie w domu. Zastanówcie się z 

czego możecie zrobić polewę. Co możecie dodać, żeby to była „zdrowa babeczka”? 

A może ktoś spróbuje zrobić  z mamą prawdziwe zdrowe babeczki? Powodzenia!!! I 

smacznego!!! 

 


