
,, Drożdże i balon” – eksperyment 

Doświadczenie nr 1 

Potrzebna nam będzie: plastikowa butelka, ciepłą woda, 3 łyżki drożdży, 2 łyżeczki cukru, 

balon. 

Przebieg: 

Drożdże i cukier wsypujemy do butelki i pomału dolewamy do nich ciepłą wodę. Na szyjkę 

butelki zakładamy balon i czkamy godzinę. Obserwujemy, co się stanie z balonem? 

Doświadczenie nr 2 

Przebieg: Do miseczki włóżcie odrobinę, dodajcie pół łyżeczki cukru oraz pół kubka 

ciepłego mleka, następnie postawcie to w ciepłe miejsce – zaobserwujcie co stanie się             

z drożdżami. 

 

,, Ciasto drożdżowe” 

Siedzą drożdże nadąsane 

bo w lodówce zapomniane 

a tam ciemno lodowato  

czas się rozgrzać – idzie lato 

 

razem z mlekiem się sprężyły 

i na zewnątrz wyskoczyły 

wprost do misy która stała 

obok z mąką i ziewała 

 

cztery jajka krzyczą z półki 

halo- weźcie na do spółki 

podskoczy na dno wbiły 

a skorupki zostawiły 

 

cukier co ma uśmiech słodki 

myśli – pewnie będą plotki 

wskoczył w misce się rozpycha 

zróbcie miejsce mi do licha 

 

zerknął wiatr – będzie zabawa 

staje obok wzrokiem bada 

dmuchnął i rozkręcił wszystkich 

skoczył olej słysząc piski 

 

słońce mocno zaświeciło 

ciepło miło się zrobiło 



rosną drożdże wraz z kumplami 

i witają stół palcami 

 

aż piekarnik się otworzył 

formę na półce położył 

moi mili – krzyczy – wchodźcie 

i na blaszce się rozgośćcie 

 

już się wszyscy wgramolili 

jeszcze my – słyszą po chwili 

to rodzynki ze słoika 

pchają się do piekarnika 

 

zatrzasnęli w końcu drzwiczki 

upał rozpalił policzki 

pięknie się zarumienili 

w smaczne ciasto zamienili 

 

zróbcie ciasto – prosta sprawa 

a do tego jest zabawa 

moja babcia tak mówiła 

jak na drożdżach rośniesz miła. 

 

Wykonajcie wspólnie babkę wielkanocną 

 

"Czyste ręce" I. Salach 

Dziś od rana plusk w łazience, 

to maluchy myją ręce. 

Najpierw w wodzie opłukują, 

potem mydłem nasmarują. 

Znowu woda - istny cud ! 

W umywalkę puk -puk –puk ! 

Jeszcze tylko kran zakręcę 

i już czyste mamy ręce. 

Rysunek 1: Clipart 



Zabawy ruchowe  

 

 „Zbieraj jajka”- na dywanie leżą papierowe sylwety jajek. Dziecko 

porusza się po pokoju i na sygnał rodzica „zbieraj jajka”- dziecko podnosi 

wskazaną przez rodzica liczbę jajek. 

 „Zmień kierunek”- dziecko maszeruje po obwodzie koła. Na sygnał 

gwizdka zmienia kierunek marszu.  

 „Chora nóżka”- dziecko biega po pokoju przy dźwiękach np. tamburyna. 

Na hasło: „chora nóżka”, porusza się podskokami na jednej nodze. 
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