Temat : „Dlaczego baba rośnie ?”

1. Praca plastyczna - „Serwetka do ciasta“.
Prezentujemy dzieciom różne wzory i hafty na serwetkach. Następnie dzieci z
pomocą osoby dorosłej same przygotowują papierową serwetkę. Składają
kwadratowy kawałek papieru na cztery części i wycinają w nim dowolne
wzory. Po rozłożeniu prezentują swoją serwetkę.

2. Zabawa ruchowa-skoczna „Zajączki”. Przebieg : Zamieniam Cię w
zajączka, który wesoło skacze po leśnej polanie. Skacz tak jak on. Od czasu do czasu
zajączek zatrzymuje się , unosi łapki i nasłuchuje. Dziecko naśladuje skoki zajączka i co
chwilę zatrzymuje się, odpoczywając.

3. Rozwiązanie zagadki :
Może być z piasku,
może być siwa,
może być słodka i lukrem spływać. (baba)

4. Rozmowa na temat tradycji wypiekania ciast świątecznych , w tym
wielkanocnych bab lukrowanych , które są symbolem umiejętności kucharskich
gospodyń i dostatku. Oglądanie zdjęć wypieków oraz formy do ciasta.
5. Zabawa badawcza : „Dlaczego baba drożdżowa rośnie?”
Wsypujemy do szklanej butelki łyżkę cukru i drożdże, wlewamy trochę ciepłej wody i
mieszamy. Na szyjkę butelki naciągamy balonik i szczelnie go mocujemy gumką recepturką.
Wstawiamy butelkę do miski z gorącą wodą. Dziecko obserwuje , jak balon wypełnia się gazem i
pęcznieje. Wyjaśniamy dlaczego tak się dzieje. Drożdże zmieszane z cukrem powodują, że powstają
bąbelki ( gaz-dwutlenek wegla ) . Kiedy drożdże są w cieście , bąbelki nie mogą się wydostać z
otaczającego je ciasta i ciasto się podnosi. Zatem ciasto drożdżowe rośnie właściwie dzięki
powstającym bąbelkom.

6. Zajęcia kulinarne „Pieczemy drożdżową babę wielkanocną”.
Wdrażamy i zachęcamy dziecko do przygotowania potrzebnych składników i pieczenia
ciasta. Pamiętamy o niezbędnych czynnościach higienicznych, bezpieczeństwie podczas pieczenia i
założenie stroju ochronnego.

7. Wysłuchanie wiersza „Kurka i pisanki“ (Urszula Piotrowska) .
1. Zniosła kurka dziesięć jaj,
co za kurka, ajajaj.
Teraz głośno jajka liczy,
dziś nie będzie jajecznicy.

2. Niespodziankę zrobić chce
i w pisanki zmieni je.
Już pędzelek kręci z piórka,
bo to bardzo sprytna kurka.

3. Macha pędzlem raz i dwa,
wnet pisanki piękne ma.
Skrzydełkami zatrzepała,
tak się cieszy kurka mała.
Przykładowe pytania do wiersza :
- O czym był wiersz ?
- Ile jaj zniosła kurka ?
- Co kurka zrobiła z jajkami ?
- Jak się nazywają pomalowane jajka ?
- Na jakie święta malujemy jajka ?
Próba nauki wiersza na pamięć.

