
BAWMY SIĘ RAZEM CZYLI JAK NIE NUDZIĆ SIĘ W DOMU – PROPOZYCJE 

ZABAW DLA DZIECI I RODZICÓW – PSZCZÓŁKI 

1.Pieczemy babkę wielkanocną – zabawa kulinarna 

Składniki: 

4 jajka 

200 g masła 

Sok z cytryny 

1 szklanka cukru 

1 szklanka mąki pszennej 

½ szklanki mąki ziemniaczanej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżka cukru wanilinowego 

Cukier puder lub lukier 

Jak angażujemy dziecko do pieczenia babki: 

 Dziecko podaje nam sprzęty i produkty, które zna lub które mu wskazujemy; 

 Po ich przygotowaniu przystępujemy do działania: 

- wbijamy jajka do miski, dziecko wsypuje cukier i miksujemy, następnie na 

naszą prośbę wsypuje cukier wanilinowy ; 

- cały czas warto rozmawiać z pociechą o tym co teraz robimy, co się dzieje  

z produktami itp. 

- po ubiciu piany możemy zapytać dziecko czy wie gdzie jeszcze możemy 

zobaczyć pianę , naprowadzać i podpowiadać miejsca występowania np. 

w wannie, na falach morskich, podczas golenia u taty na twarzy; 

-do piany jajecznej dodajemy obie mąki i proszek do pieczenia i wolno 

miksujemy, dziecko obserwuje jak piana zmienia się; pozwalamy mu 

pomieszać ciasto szpatułką, przy okazji możemy zapytać czy widzi różnice  

w jego konsystencji; 

- roztapiamy masło: obserwujemy wspólnie jak masło zmienia się z kostki  

w płyn, dodajemy sok z cytryny; 

- następnie wlewamy masło do miski z naszym ciastem i znów miksujemy; 

nasza pociecha może brać aktywny udział w miksowaniu albo znów mieszać 

szpatułką ; ostatecznie ciasto ma uzyskać konsystencję budyniu; cały czas 

warto opowiadać o tym, co robimy i co nam z tego wyjdzie;  

- wlewamy przy pomocy dziecka ciasto do formy; dla lepszej zabawy może 

ono mieć trochę ciasta w swojej własnej misce i wlać je samodzielnie do 

formy; 

 Pieczenie w piekarniku: 



-wkładamy foremkę do piekarnika i pieczemy ok.45 minut; 

- w czasie oczekiwania na upieczenie naszej babki, aby dziecko się nam nie 

znudziło angażujemy je w sprzątanie np. podaje nam brudne naczynia, 

pomaga wkładać do zmywarki, chowa sprzęty do szafek, wyciera stół, 

zamiata; umilamy sobie czekanie np. wierszykiem „Babko, babko udaj się, jak 

się udasz to cię zjem”; dobrze jest określić dziecku czas oczekiwania np. przy 

użyciu zegarka kuchennego , który sygnałem dźwiękowym da nam znak, że 

babka się upiekła; to także ułatwi dziecku cierpliwe oczekiwanie na finał; 

 Koniec pieczenia; 

-wyciągamy babkę z piekarnika; dziecko angażujemy w ten sposób, że podaje 

nam np. rękawice ; wąchamy, oglądamy ciasto razem, pytamy do czego wg 

niego jest podobne np. do góry, do babki z piasku? Samo wymyśli kilka 

różnych zaskakujących porównań, najpewniej ku naszej uciesze ; 

-po ostudzeniu następuje kulminacyjna część naszego wspólnego pieczenia 

czyli ozdabianie: posypywanie cukrem pudrem lub lukrowanie, posypywanie 

posypkami razem najpewniej z konsumpcją powyższych, co jest najlepszą 

zabawą dla naszych pociech; 

Udanych wypieków  

 
 

2.”Zgadnij co to” zabawa manualna 

 Do zabawy wybieramy kilka dobrze znanych dziecku przedmiotów np. łyżkę, 

miseczkę, przytulankę, klocek itp.; 

 Wkładamy te przedmioty do nieprzeźroczystej siatki lub worka, najlepiej 

materiałowych; 

 Dziecko nie patrząc, tylko dotykając przedmiot w siatce czy worku ma za 

zadanie odgadnąć co to za przedmiot; 



 Możemy w tej zabawie wykorzystywać przedmioty codziennego użytku, 

zabawki, różnicować kształty, fakturę przedmiotu, modyfikacje mogą być 

różne, dostosowane do możliwości dziecka ; 

  Dla młodszych dzieci wykorzystujmy raczej mniej przedmiotów i większe , te, 

które dobrze zna, tak, aby odnosiło sukcesy i szybko się nie zniechęciło 

porażkami; starszym zaś możemy zaproponować więcej przedmiotów  

i mniejsze tak, aby się szybko nie znudziło samymi sukcesami; 

Powodzenia  

3.”Wierszykowanie” czyli zabawy słuchowo – ruchowe    

 Hop, hop, hop {skaczemy razem z dzieckiem} 

Jedzie, jedzie chłop 

Tam, tam, tam {pokazujemy na okno lub w przestrzeń} 

Jedzie, jedzie pan 

Jedzie, jedzie po obiedzie 

Sługa za nim ze śniadaniem {dziecko ustawia się za rodzicem, łapie go i idą 

razem do przodu} 

A kot z workiem z podwieczorkiem 

        Można wymyślić sobie łatwą melodyjkę do wierszyka, wtedy nasza pociecha 

szybciej i lepiej zapamięta jego treść. 

 „Idzie, idzie, stuk, stuk” 

Idzie, idzie, stuk, stuk { tu mówimy imię dziecka} 

Idzie, idzie stuk, stuk 

Idzie, idzie, stuk, stuk {na słowo stuk, stuk uderzamy dłońmi o podłogę} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {na słowo stuk, stuk uderzamy dłońmi o ścianę} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {uderzamy dłońmi o kolana} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {uderzamy dłońmi o stopy} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {uderzamy dłońmi o dłonie} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {uderzamy dłońmi o krzesło} 

Idzie, idzie, stuk, stuk {uderzamy dłońmi o stół} 

 

Początkowo możemy wykonywać powyższe czynności jednocześnie  

z dzieckiem, potem możemy zmodyfikować zabawę mówiąc lub wskazując 

palcem, w co ma dziecko w danym momencie stuknąć. Warto zaangażować 

również w taką zabawę rodzeństwo, można wtedy zrobić zawody np. kto 

pierwszy dobrze stuknął. Dzieci mogą zadawać zadania rodzicom albo 

rodzeństwu i vice versa. 

 

WESOŁEJ ZABAWY  

 

 


