
DZIEŃ 4  

GOTUJEMY KREATYWNIE 

Kuchnia to serce domu, spędzamy w niej codziennie sporo czasu. Czy dzieci towarzyszą nam i 

przygotowują 

Uporządkowaliśmy już przestrzeń w pokojach dziecięcych, przejrzeliśmy domową biblioteczkę, dzisiaj 

przyszedł czas byśmy wzięli na tapetę naszą kuchnię i spokojnie: nie będziemy dziś niczego 

porządkowali, wręcz przeciwnie! 

Pamiętacie program „Gotowi do gotowania”? Czekają nas dziś podobne emocje jak jego uczestników! 

ZAD. 1  

PRZECZYTAJ KILKA FAKTÓW NA TEMAT OGLĄDANIA TV I FILMIKÓW PODCZAS JEDZENIA: 

- oglądając podczas jedzenia mózg nie  rejestruje ok. 1/4 tego co zjemy. Mózg później notuje i 

sygnalizuje o uczuciu sytości. W efekcie jemy więcej niż powinniśmy.  

- kiedy oglądamy jedząc mózg jest rozproszony i nie odczuwamy tak bardzo smaku i satysfakcji z 

jedzenia 

- oglądanie TV podczas jedzenia spowalnia metabolizm i spalanie tłuszczu.  

- narażamy się na częstsze występowanie niestrawności 

- brak interakcji z rodziną. Nie rozmawiamy ze sobą patrząc na ekrany. Uwaga jest na tyle 

rozproszona, że nie są to dobre warunki do pielęgnowania więzi rodzinnych. Nawet jeśli wydaje nam 

się, że TV i jedzenie na raz mamy to opanowane do perfekcji.  

- wybiórczość jedzenia u dzieci ma swoje źródło w problemach z integracją sensoryczną (czyli nie 

dostatecznie wykształconych zmysłów) 

NAWIASEM MÓWIĄC MOIM OSOBISTYM ZDANIEM PROBLEMY DZIECI Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ 

TO W OGROMNEJ MIERZE WINA DOROSŁYCH: NADMIARU MULTIMEDIÓW.  

ZAD.2.  

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:  

1. Kto w Waszym domu głównie przygotowuje posiłki? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy gotujecie wspólnie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy jadacie wspólne posiłki? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Czy dzieci potrafią przygotować śniadanie, kolację, prosty deser? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Czy podczas jedzenia oglądacie TV?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jecie przy stole czy dzieci biorą talerze i uciekają do sąsiedniego pokoju przed telewizor? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Kto z reguły nakrywa do stołu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



8. Kto robi zakupy spożywcze? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Kto z reguły sprząta po posiłkach? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ZAD.3 

PRZYGOTUJ NA STOLE KILKA PRODUKTÓW: W ZALEŻNOŚCI OD TEGO CO CHCESZ DZIŚ PRZYRZĄDZIĆ Z 

DZIEĆMI DO JEDZENIA, ale tak żeby miały wybór, żeby dało się stworzyć przynajmniej dwie 

propozycje dań.  

POŁÓŻ NA STOLE PRODUKTY I ZRÓB burzę mózgów! NIECH DZIECI SAME WYMYŚLĄ DZIŚ CO MOŻNA 

PRZYGOTOWAC Z PRODUKTÓW, KTÓRE MACIE. Jeśli czegoś brakuje-spacerek do sklepu nie 

zaszkodzi!  

Wszystkie aktywności, które odciągają nas od multimediów są wskazane!  

POZWÓL DZIS NA DZIECIĘCĄ KREATYWNOŚĆ. Zadbaj o bezpieczeństwo (młodsze dzieci nie przygotują 

samodzielnie obiadu), ale wszelkie czynności typu krojenie, przyprawianie, mieszanie, dekorowanie – 

są jak najbardziej na TAK! 

- śniadanie: np. (mleko, musli, rodzynki, bułki, masło, dżem, ser, wędlina)  

 

- obiad : np. ( kasza, ryż, makaron, mięso, ryba, sos, warzywa, pomidory w puszce, żółty ser, może 

jakaś zupa? – będzie dużo do krojenia)  

 

- deser : ( koktajl owocowy, kisiel, budyń, owoce pod kruszonką ) 

 

- kolacja : (jajka, mleko, chleb, papryka, masło, wędlina, ser, miód, dżem) 

 

POCHWALCIE SIĘ SWOIMI DANIAMI! 

 

         POWODZENIA! 

 

 


