
Kulinarne eksperymenty – aktywność badawcza 

 

1. Zabawa na powitanie https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

2. Smakowita zgadywanka 

Drodzy rodzice przygotujcie, tak by dziecko nie widziało produkty spożywcze o 
charakterystyczny smaku, np. sól, cytryna, dżem, czekolada itp. Dziecku zakrywamy oczy i 
dajemy posmakować odrobinkę. Maluch odgaduje co to jest i opisuje jaki ten smak jest. 
Można próbować właściwie wszystkiego. I kawałków owoców, różnych gatunków kasz, a 
nawet całych dań. Ta zabawa może pomóc niejadkom zaakceptować pewne nowe smaki. 

3. Zabawa w gotowanie – spróbujcie wspólnie przygotować jakieś pyszne danie. Poniżej 

przesyłam kilka pomysłów na dania, które dzieciom świetnie wychodzą. Smacznej zabawy! 

 LODY na ciepło –  Potrzebne będą: mleko, śmietanka w proszku „Śnieżka”, kolorowe 

galaretki, wafelki, kolorowe posypki. Sposób wykonania: mleko zmiksuj ze „Śnieżką”. 

Dodaj zastygniętą galaretkę i ponownie zmiksuj, przełóż do wafelków. Udekoruj 

posypkami. 

 LODY TRADYCYJNE - Wersja najprostsza: wlej sok do foremki, włóż do zamrażarki i po 

kilku godzinach ciesz się lodami owocowymi. Możesz jednak zaproponować dzieciom 

przygotowanie bardziej wymyślnych smakołyków: zanurzcie w soku kawałki 

truskawek, brzoskwiń, winogron czy kiwi, a otrzymacie wspaniale wyglądające 

owocowe lody. Możecie też wymieszać rozgniecione banany, truskawki lub inne 

owoce (świetnie sprawdzają się jagody i borówki!) z jogurtem naturalnym i odrobiną 

miodu - tu przyda się pomoc dorosłego, który może wymieszać te składniki w 

blenderze lub nadzorować tę czynność w przypadku starszego dziecka. Hop do 

zamrażarki i po 4 godzinach gotowe! Lody z kiwi też wyglądają apetycznie.  

Przygotowujemy je następująco: sok owocowy (np. z winogron, jabłek lub ananasa), 

mieszamy z rozdrobnionymi w blenderze owocami kiwi, wlewamy do foremek i po 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


kilku godzinach orzeźwiające lody gotowe! Zamiast soku możecie dodać wodę z 

miodem (ok. 500 ml wody na 4 kiwi) - przed wlaniem mikstury do foremek 

spróbujcie, czy jest wystarczająco słodka. 

 GOFRY – Potrzebne będą: 0,5 kg mąki, 5 jaj, ½ kostki margaryny, 1 proszek do 

pieczenia, 2,5 szkl. wody; do dekoracji: owoce, cukier puder lub bita śmietana. 

Sposób wykonania: rozpuść margarynę i dodawaj po kolei składniki. Na końcu dodaj 

ubitą pianę z 5 białek. 

 KANAPKI – kolorowe, urozmaicone kanapki pokonają nawet największego niejadka. 

Potrzebne będą: pieczywo, warzywa (liście sałaty, ogórki, pomidory, rzodkiewki), 

żółty ser, opcjonalnie wędlina, ugotowane jajka lub inne składniki; sól, pieprz. 

 SAŁATKI – w przedszkolach królują sałatki owocowe, ale wspólnie z dziećmi można 

przygotować także i inne sałatki – np. sałatkę z sałatą, kurczakiem i mozzarellą.  

 OWOCOWE SZASZŁYKI I NIE TYLKO – wykonanie smakowitych, owocowych 

szaszłyków zajmuje dosłownie chwilę. Proponujemy szaszłyki po czekoladowym 

tuningu! Potrzebne będą: owoce (mango, jabłka, banany, truskawki itd.); czekolada 

deserowa, oliwa, długie wykałaczki. Sposób wykonania: czekoladę rozpuść w kąpieli 

wodnej. Dokładnie wymieszaj z niewielką ilością oliwy. Pokrojone na kawałki owoce 

nadziewaj na wykałaczki i maczaj je w płynnej czekoladzie.  

 Jogurtowe tiramisu - Potrzebne będą: owoce (do wyboru), galaretka, ciasteczka 

(opcjonalnie musli), kubeczki na desery; opcjonalnie: czekolada, nutella, kakao, 

posypki do dekoracji. Sposób wykonania: na dnie kubka/szklanki umieść pokruszone 

ciastka, herbatniki lub płatki śniadaniowe; przykryj je warstwą jogurtu (do którego 

można dodać nieco cukru pudru). Schłódź w lodówce. Przykryj owocami, stratą 

czekoladą/posypkami lub zalej tężejącą galaretką. Poczekaj, aż galaretka zastygnie. 

 KOKTAJLE – Potrzebne będą: owoce (maliny, truskawki, jagody, banany itp.), woda 
lub jogurt naturalny/maślanka; opcjonalnie cukier. Wystarczy zmiksować wszystkie 
składniki i w kilka chwil pyszny koktajl jest już gotowy! 

 LEMONIADA – Potrzebne będą: litr wody, 2 cytryny, kilka łyżek miodu. Sposób 
wykonania: Sparzoną cytrynę pokrój w plasterki, z drugiej wyciśnij sok. Wszystko 
wymieszaj z wodą i miodem. Schłódź w lodówce. Opcjonalnie do lemoniady możesz 
dodać dekoracyjnie kilka innych owoców. 

 JOGURTOWE PARFAIT to mieszanka jogurtu naturalnego (najlepiej sprawdza się 
grecki) i dodatków. Do wyboru mamy świeże owoce, konfitury, muesli, granolę, 
suszone owoce, orzechy, migdały, pokruszone ciasteczka itp. Ten przysmak nadaje się 
idealnie na śniadanie, a dzieci z łatwością przygotują go samodzielnie. Wykonanie jest 
proste: warstwa owoców (muesli, granoli itp.), jogurt, kolejna warstwa owoców (albo 
tym razem innego wybranego dodatku) itd. Górę możemy nawet posypać 
pokruszonymi ciasteczkami, polać sosem owocowym lub czekoladowym - będzie 
bardziej odświętnie! 

 

 

 


