Scenariusz zajęcia
09.06.20r.
Temat dnia: Kucharz – kto to taki?
Witam i zapraszam do zabawy.
Drogie dzieci, dzisiaj poznacie, kim jest kucharz i na czym polega jego praca. Rozpoznacie za
pomocą zmysłów różne produkty. Usprawnicie ciało.
Szanowni Państwo, proszę przygotować: chusteczkę, olejki zapachowe: waniliowy,
cytrynowy i pomarańczowy; trzy miseczki, a w nich: cukier, sól, sok z cytryny, nożyczki,
klej.
Przebieg:
1. Piosenka na powitanie: Zawody - Piosenki wujka Ogórka . Włączcie, a Ty słuchaj,
śpiewaj i witaj dzień; https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
2. Zagadka: Oczywiście – kucharz! Proszę zadajcie dziecku zagadki:
- kto w swojej pracy nosi, takie nakrycia głowy?

- odgadnij o kim jest ta zagadka?

„Uwielbia jeść i dań próbować,
a ponad wszystko dla innych gotować.
Królestwo jego kuchnią jest nazwane,
berłem jest łyżka, co smaki rozdaje!
Kto to taki, kochane dzieciaki?”.

3. Zabawa dydaktyczna: Wskaż, jakie przedmioty kojarzą ci się z kucharzem.
Poproście dziecko, aby z rzeczy przedstawionych poniżej wybrało przedmioty,
którymi w swojej pracy posługuje się kucharz.
Powiedz, jak niebezpieczny może być nóż, kiedy niewłaściwie go użyjemy.
Przypomnij dziecku o bezpiecznych zachowaniach w kontakcie z urządzeniami
elektrycznymi.

4. Zabawa ruchowa: "Ćwiczę - góra, dół". Włączcie piosenkę, a Ty baw się z
Kubusiem; https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo

5. Zagadki zapachowe i smakowe: Jaki to produkt? – zasłoń dziecku oczy chusteczką i
poproś, aby za pomocą węchu rozpoznało, co to za zapach? Olejki do ciasta:
waniliowy, cytrynowy i pomarańczowy.
Następnie rozłóż trzy miseczki, a w nich: cukier, sól, sok z cytryny: poproś dziecko,
aby zamoczyło paluszek kolejno w miseczkach i powiedziało; jaki to smak?
6. Zabawa słowna: Co robi kucharz?. Proszę zapytaj dziecko, jakie czynności
wykonuje kucharz?
Dziecko odpowiada całym zdaniem:
Kucharz kroi cebulę.
Kucharz obiera ziemniaki.
Kucharz smaży kotlety itd. (miesza, trzyma, nalewa, nakłada)

7. Piramida zdrowia – kolorowanka. Dziecko koloruje, a Ty mówisz, jak ważne jest
spożywanie zdrowych produktów i w odpowiednich ilościach – załącznik 1.

Załącznik nr 1

Dla chętnych:


Włączcie, baw się do piosenki!
CZEKOLADA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci https://www.youtube.com/
watch?v=e_qsWae-jYQ



Pokoloruj obrazek.
Czego potrzebuje kucharz wykonując swój zawód?



Wytnij i naklej!
Pomóż kucharzowi właściwie ułożyć ciasteczka na tacach.



Wytnij, złóż w całość!
Kto to taki?

Pozdrawiam
Aneta Frey

