
Poniedziałek, 12.04.2021 

 

Temat: Dzień czekolady. 

 

 
 

Witam Was Jeżyki w najsłodszym dniu w roku – Dniu Czekolady. Jest to smakołyk, które 

lubią nie tylko dzieci, ale i dorośli. Mleczna, gorzka, nadziewana, z orzechami lub bez, do 

picia, spływająca fontanną, w postaci czekoladowych wiórków - w każdym wydaniu 

smakowita i pachnąca. Chyba się ze mną zgodzicie? 

 

1) Ale jak powstaje ten ulubiony przysmak? Dowiecie się tego z poniższego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RQSdaczCP0&ab_channel=MonikaK%C5%82ys

zewska 

 

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat obejrzanego filmu.  

 

2) Zabawa sprawnościowa “Kto szybciej?”. 

Tabliczkę czekolady przewiązujemy tasiemką. Drugi koniec tasiemki zawiązujemy na rolce 

po ręczniku kuchennym. Zadaniem waszym i rodziców jest nawinięcie tasiemki na rolkę. 

Możecie rywalizować z rodzicami kto szybciej to zrobi. 

 

3) Posłuchajcie wiersza Doroty Wawiłow “Zapach czekolady”. 

 

Przyszedł do nas wujek Władek, 

przyniósł wielką czekoladę, 

z orzechami, z rodzynkami, 

w pięknym pudle z obrazkami. 

Jeśli będę grzecznie siedzieć, 

dadzą mi ją po obiedzie... 

Choć zamknięta jest szuflada, 

wszędzie pachnie czekolada. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RQSdaczCP0&ab_channel=MonikaK%C5%82yszewska
https://www.youtube.com/watch?v=8RQSdaczCP0&ab_channel=MonikaK%C5%82yszewska


Układanki chcę układać - 

wszędzie pachnie czekolada. 

Gdy na nowy rower wsiadam - 

wszędzie pachnie czekolada. 

Kiedy z lalką sobie gadam - 

wszędzie pachnie czekolada. 

Czy ktoś może mi powiedzieć, 

kiedy będzie po obiedzie? 

Bo nie mogę żyć w spokoju, 

gdy ten zapach jest w pokoju! 

 

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat wiersza. 

 

Pamiętajcie: czekolada ma mnóstwo witamin, ale szkodzi jedzona w dużych ilościach. 

Powoduje wiele chorób - próchnicę zębów i jest przyczyną otyłości. 

 

4) W dzisiejszym dniu nie zabraknie też piosenki o czekoladzie. Posłuchajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk&ab_channel=%C5%9Apiewanki.tv-

Piosenkidladzieci 

 

5) “Co tak smakuje?” 

Na talerzu przygotowujemy różne produkty, np. łyżkę jogurtu, keczupu, płynną czekoladę 

gorzką i mleczną (rozpuszczoną kostkę czekolady), dżem. Zawiązujemy dziecku apaszkę na 

oczy. Jego zadaniem jest rozpoznanie wśród różnych produktów czekolady. 

 

6) “Czekoladowe wzory” - malowanie płynną czekoladą.  

Przygotowujemy w miseczce płynną czekoladę, pędzelek oraz koszulki foliowe, w których 

umieszczamy kartki z narysowanymi wzorami (np. słoneczko, babeczka, itp.). Dzieci malują 

wzory za pomocą pędzelka lub palców. 

 

7) Na koniec przygotujcie deser owocowo-czekoladowy.  

Ulubione owoce wcześniej umyte układamy w naczyniu według własnego pomysłu, a 

następnie posypujemy wiórkami czekolady.  

 

Smacznego!        

Pani Ela 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk&ab_channel=%C5%9Apiewanki.tv-Piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk&ab_channel=%C5%9Apiewanki.tv-Piosenkidladzieci


 
 

Więcej ciekawostek o czekoladzie dowiecie się tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=vYdIW1vziKM&ab_channel=MP 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYdIW1vziKM&ab_channel=MP

