
12 KWIETNIA –  DZIEŃ CZEKOLADY 

 

Angielskie słowo „chocolate” pochodzi od języka Azteków i słowa „Xocolatl”, które z 

kolei znaczyło… gorzka woda.  

Kakao  pochodzi  z terenów 

dzisiejszego Meksyku. Majowie i 

Aztekowie sporządzali   z 

roztartych nasion kakaowca napój, 

który doprawiali miodem, chili  i 

kukurydzą.  Według legendy 

Azteków, bóg Quetzalcoatl 

przyniósł kakao na ziemię, ale 

został wyrzucony za to z nieba. Gdy 

uciekał, obiecał wrócić pewnego 

dnia jako „brodacz o jasnej karnacji 

i uratować Ziemię”. 

Do Europy kakaowiec trafił dzięki 

odkryciu Ameryki przez Kolumba, 

ale dopiero     w XVII w. odkryto napój powstający ze zmielonych ziaren zalanych ciepłą 

wodą      z cukrem. 

Prawdziwy przełom dla ziaren kakaowca przyniósł jednak dopiero wiek XIX, kiedy to Francis 

Fry z połączonego kakao, tłuszczu kakaowego i cukru uzyskał pierwszą tabliczkę czekolady. 

Czekoladę dzielimy na: 

• gorzką - zawiera minimum 70% masy kakaowej, 

• deserową - minimum 50% masy kakaowej, 

• mleczną -  ok. 25% masy kakaowej, 

• białą - została wynaleziona w 1930 r., powstaje bez proszku kakaowego i zawiera do 

33% masła kakaowego, 

• różową - została wynaleziona dopiero w 2017 r., a do sprzedaży trafiła            w 2018, 

przez co jest najmniej znaną odmianą czekolady; ma bardziej delikatny smak, 

powstaje ze sproszkowanych nasion kakaowca rubinowego. 



• Jak powstaje czekolada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM 

 

 

Ciekawostki o czekoladzie 

• Pierwsza tabliczka czekolady zrobiona została w Anglii w 1842 roku, przez firmę 

Cadbury 

• Największa tabliczka czekolady zrobiona została w 2011 roku. Ważyła 5 792   i pół 

kilograma i zrobiono ją w Wielkiej Brytanii. 

• Najdroższa, 10-centymetrowa tabliczka czekolady Cadbury została wylicytowana na 

aukcji w 2001 r. za 687 dolarów amerykańskich                (ok. 2874 zł). 

• Potrzeba około 400 ziaren kakao, żeby wytworzyć 450 gram 

czekolady 

• Chociaż kakao pochodzi z Ameryki Południowej, to obecnie 

70% światowego kakao rośnie w Afryce. 

• Drzewo kakaowca dożywają nawet 200 lat, ale tylko przez 25 

lat rodzą ziarna, które trafiają do sprzedaży  i ulegają 

dalszemu przetworzeniu. 

• Czekolada gorzka jest produkowana w temperaturze o około 

20°C wyższej   niż czekolada mleczna. 

• Gorzka czekolada jest korzystna dla ludzkiego zdrowia. Tylko ona.  

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM


• Badania wskazują, że gorzka czekolada poprawia pamięć, koncentrację uwagi, czas 

reakcji i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez zwiększenie przepływu 

krwi do mózgu. Badania wykazały również, że ciemna czekolada może poprawić 

zdolność widzenia w sytuacjach niskiego kontrastu (takich jak słaba pogoda) i obniża 

ciśnienie krwi. 

 

źródło: randomhistory.com, dosomething.org, factslides.com, lindusa.com 

 

DOMOWE PRALINKI CZEKOLADOWE 

Co potrzebujemy? 

• 50g płatków kukurydzianych 

• 50g płatków migdałowych 

• 200g czekolady mlecznej 

Co robimy? 

1. Czekoladę łamiemy na kawałki i topimy w kąpieli wodnej. 

2. Dodajemy płatki kukurydziane i migdałowe. Dokładnie mieszamy. Przy pomocy 

dwóch łyżeczek robimy kleksy z masy i układamy je na papierze            do pieczenia. 

3. Pozostawiamy na parę godzin, aż czekolada zastygnie (w ldówce będzie szybciej!) 

 

Pralinki można 

zrobić z samych 

płatków 

kukurydzianych, 

można zamiast 

migdałów dodać 

trochę rodzynek 

lub innych 

suszonych 

owoców. 

Mleczną 

czekoladę 

można zastąpić 

gorzką lub białą. 

 

Przepis pochodzi ze strony: www.domowe-wypieki.pl , ale sprawdził się i pralinki były 

pyszne.  

SMACZNEGO! 

http://facts.randomhistory.com/chocolate-facts.html
https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-chocolate
http://www.factslides.com/s-Chocolate
http://blog.lindtusa.com/10-interesting-chocolate-facts/
http://www.domowe-wypieki.pl/


 

CZEKOLADOWE EKSPERYMENTY 

 

Uwaga! Eksperymenty robisz w obecności i za zgodą osoby dorosłej! 

 

Czekoladowe liście 

Potrzebne materiały: 

• świeże liście (dowolny gatunek liści), 

• miska, 

• kawałek czekolady. 

Instrukcja: 

• Zbierz kilka świeżych liści (może 

być dowolny gatunek liści) i 

dokładnie umyj je. 

• Włóż liście do płytkiej miski i 

wlej do niej dość gorącą wodę, 

pokrywając je. 

• Włóż kawałek czekolady     na 

liście i obserwuj, jak ona się topi 

pod wpływem wody. 

• Wyciągnij z miski pokryte 

czekoladą liście i zobacz, jak one 

stygną i twardnieją, ponieważ 

chłodnięcie zmusza czekoladę do 

powrotu do twardego stanu. 

Co się odbywa? 

Oddziaływanie ciepła sprawia, że czekolada się zmiękcza i przetwarza w płyn, ale ochłodzona 

płynna czekolada przybiera kształt od liścia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topiąca się czekolada 

Co jest potrzebne: 

• Małe kawałki czekolady (tabliczki czekolady) o tej samej wielkości. 

• Talerze papierowe. 

• Długopis i papier do zapisywania wyników. 

Instrukcja działania: 

• Oddziel po jednym kawałku czekolady, umieść na papierowym talerzu i wystaw   w 

ciepły dzień na zewnątrz domu, w cieniu. 

• Śledź czas, w którym czekolada się stopiła, a jeśli nie było bardzo ciepło, zapisz czy stała 

się bardziej miękka po 10 minutach. 

• Powtórz cały proces, umieść kawałek czekolady na talerzu, i wystaw ją w ciepły dzień na 

zewnątrz domu, w pełnym słońcu. Zapisz wyniki. 

• Znajdź więcej ciekawych miejsc, aby sprawdzić, jak długo trzeba czekać, żeby kawałki 

czekolady stały się miękkie, aż do stopienia. 

• Możesz wypróbować takie miejsca jak swój tornister, ciepłą wodę, a nawet własne usta. 

• Porównaj swoje wyniki, w jakich warunkach czekolada się topi? Możesz także zaznaczyć 

temperaturę w miejscach, gdzie zostawiono czekoladę, mierząc ją Zaznacz, jaka jest 

temperatura topienia czekolady. 

Co się dzieje? 

W pewnej temperaturze stan skupienia czekolady ulega dość szybkiej zmianie od fazy stałej 

do ciekłej. W upalny dzień, światło słoneczne jest już zazwyczaj wystarczające, aby stopić 

czekoladę. Być może mieliście już takie doświadczenie. Czekolada topi się dość szybko, jeśli 

włożysz ją do ust. Podobny proces zajdzie, jeśli będziemy trzymać kawałek czekolady w 

dłoni. Można odwrócić ten proces umieszczając rozpuszczoną czekoladę w lodówce lub 

zamrażarce. Wtedy powróci ze stanu ciekłego do stanu stałego. 

 

 

Czekolada bardzo szybko stopiła się w ustach. Co świadczy ten fakt o temperaturze ciała? Dla 

kolejnych eksperymentów można porównać białą i ciemną czekoladę. Czy topią się w 

jednakowej temperaturze? A co się stanie, gdy umieścić folię aluminiową między talerzem 

papierowym a kawałkiem czekolady? 

A czy wiesz, że wszystkim znane czekoladowe M&M-sy wymyślono w 1941 r. specjalnie dla 

żołnierzy, aby mogli jeść czekoladę, która się nie topi i jednocześnie poprawia nastrój? 

Pomysły pochodzą ze strony: https://childdevelop.pl/practice/273/  

 

 

 

https://childdevelop.pl/practice/273/


Efekt gorącej czekolady  

 

Co jest potrzebne? 

• 3 – 4 łyżeczki czekolady do pica. 

• Wrzątek.  

• Kubek i łyżeczka. 

 

Instrukcja działania: 

Wsyp czekoladę do kubka. Zalej gorącą wodą. Zamieszaj. Uderzaj łyżeczką w górę kubka. 

Usłyszysz dźwięki. Każdy kolejny będzie inny od poprzedniego. 

Chcesz wiedzieć, dlaczego? Tu znajdziesz wyjaśnienie: 

https://www.youtube.com/watch?v=SEVReChVyuI  

 

Zagadka matematyczna (jak oszukać wzrok innych?) 

 

• Przetnij tabliczkę wzdłuż 

linii wskazanej na rysunku 2.  

• Przecinaj ostrożnie, żeby 

czekolada nie pękła.  

• Zrób drugie nacięcie, 

wzdłuż linii na rysunku 3. 

•  Otrzymsz trzy osobne 

kawałki czekolady (rys. 4). 

• Teraz ostatni, decydujący 

krok – od rzędu tabliczki, 

odciętego w kroku 3, odetnijc 

jedną kostkę czekolady, możesz ją 

już zjeść.  

• Teraz zamień miejscami 

dwa odcięte w kroku 2 i 3 kawałki 

czekolady, no i mamsz całą 

tabliczkę z powrotem! Magia?  

Wszystko stanie się jasne, kiedy 

zmierzysz tabliczkę przed cięciem i po, w tej wersji po przeróbkach zabraknie kilku 

centymetrów, które właśnie zostały zjedzone przed chwilą.  Tak więc nic w przyrodzie nie 

znika bez śladu, a wprowadziło nas w błąd tylko  złudzenie optyczne. 

Pomysł pochodzi ze strony: https://tuptuptup.org.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEVReChVyuI
https://tuptuptup.org.pl/


ĆWICZENIA PORANNE  

 

Wysiłek z samego rana bywa trudny, ale są ćwiczenia, które nie męczą, 

 a wręcz dodają energii.  

Taka aktywność po przebudzeniu jest bardzo zdrowa i zapewnia siły do pracy  

i nauki na cały dzień. 

 Zapraszamy do porannej rozgrzewki. 

 1. Skłony /najlepiej na wyprostowanych nogach z prostymi plecami/  

2. Krążenia: kostek, kolan, bioder , nadgarstków, szyi  

3. Przysiady, pajacyki.  

Ćwiczenia na koniec dnia  

Po całym męczącym, pełnym ekscytacji dniu warto wykonać kilka ćwiczeń które pozwolą 

Wam wyciszyć się i przygotować do snu. Do takich aktywności należą np.  

-"Opadające liście". W pozycji stojącej dziecko chwyta stopą leżącą na podłodze chustę, 

podrzuca ją do góry i obserwuje jej ruch podczas opadania, po czym odtwarza ten ruch 

własnym ciałem.  

Powtarzamy tę czynność kilka razy prawą i lewą nogą.  

 

Wieczornym ćwiczeniem oddechowym, które również relaksuje jest tzw.  

" Świeczka":  

-Dzieci dmuchają na wystawiony palec raz prawej, raz lewej ręki.  

Powtarzamy kilka razy.  

Warto też naśladować odgłosy np. wiatru: www......, szumu liści: szszsz...., warkotu silnika 

wrr,wrr....., lokomotywy" puf,puf....., - ogólnie wszystkiego co podpowiada wyobraźnia.  

 

 

 

 



 

 

„POSZUKIWANIE SKARBÓW” 

 

Zabawa w domu dla całej rodziny 

"Poszukiwacze skarbów". 

 

Gra polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. 

Rysujemy mapę do skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych typu : 

- zrób 10 przysiadów, 

- zakręć się trzy razy, 

- podskocz 7 razy itp. 

W całym domu można pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak: 

- " sprawdż pod łóżkiem" 

- "szukaj za kanapą" 

– "zajrzyj do kuchni" itp. 

–  

Wówczas mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc będzie z siebie dumne, a przy 

okazji się porusza. 

 Co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od wyobrażni organizatorów. 

 

 

Abecadło Gimnastyczne 

 

Zasady: 

 

– Najpierw trzeba wylosować literę. 

  

– Jeden z uczestników wymienia w pamięci po kolei wszystkie litery alfabetu, 

zaznaczając głośno moment, w którym zaczyna (zwyczajowo głośno wypowiada 

XYZ), zaś inna, wcześniej ustalona osoba, w wybranym przez siebie momencie mu 

przerywa, wypowiadając hasło „STOP”. 

 

– Litera, na której przerwano wyliczanie alfabetu wskazuje na ćwiczenie, które wszyscy 

wykonują. 

 

- Jeśli wyliczanie alfabetu nie zostało przerwane przed dojściem do końca, zaczyna się ono od 

nowa. 

 

Przykładowe ćwiczenia: 

 

A - Pajacyki 

B - Brzuszki 

C - Kołyska na brzuchu 

D - Pompki 

E - Przysiady 

F - Wypady nóg w przód 

G - Wymachy nóg w przód po przekątnej 

H - Skłony boczne w staniu 

I - Skręty tułowia w staniu 



J - Skip A w miejscu – bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan 

 

K - Podskoki w miejscu, co trzeci wyskok podciągamy kolana pod klatkę piersiową 

L - W klęku podpartym naprzemienne wymachy nóg 

Ł - W przysiadzie podpartym wyrzuty nóg w tył i w przód 

M - W przysiadzie podpartym naprzemienne wyrzucanie nóg w przód i w tył 

N - Skip C – bieg w miejscu z uderzaniem piętami o pośladki 

O - W siadzie rozkrocznym dotykamy głową na przemian lewego i prawego kolana 

P - Leżenie przewrotne – w leżeniu tyłem przenoszenie wyprostowanych nóg nad głową 

R - Nożyce w leżeniu tyłem 

S - Klaskanie pod kolanami w siadzie równoważnym 

T - Rowerek w leżeniu tyłem 

U - Wyprost rąk w leżeniu przodem, nie odrywamy bioder 

W - W staniu podskoki z obrotem o 360 na przemian w lewo i w prawo 

Z - W staniu skłony na przemian do lewej i prawej nogi 

 

UDANEJ ZABAWY! 

 

ZABAWA W TEATR 

 

Teraz do teatru nie pójdziemy, ale...możemy pobawić się w domowy teatr. 

Przygotujcie rekwizyty i “scenę”. Możecie odegrać sceny znanej lub wymyślonej przez Was 

bajki, lub zagrajcie...samych siebie, ale z zamianą ról! 

Brzmi ciekawie?  

Zaproście do zabawy Rodziców.  

Dzieci wcielają się w rolę rodziców, natomiast rodzice w rolę dzieci. Nie tylko zabawa i 

śmiech gwarantowany, ale dodatkowo możecie przez chwilę poczuć się dzieckiem albo 

dorosłym. 

Fajnej zabawy!!! 

 



BOCIAN Z PŁATKÓW KOSMETYCZNYCH 
 

Za oknem już wiosna! 

Jest cieplutko i widać pierwsze pąki kwiatów... 

 dlatego przychodzę dziś do Ciebie z ciekawą pracą plastyczną, 

 która wniesie dużo wiosny do wystroju twojego pokoju. 

 

 

Potrzebne do wykonania pracy plastycznej będą: 

- farby, 

- rolka po papierze, 

- waciki, 

- sztuczna zielona trawka, 

- oczy, 

- kartka, 

- słomka, 

- klej. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pomaluj rolkę po papierze toaletowym, aby przypominała ona komin. 

2. Wewnątrz rolki wsadź zielone sianko (które przy okazji przytrzyma twojego bociana). 

Sianko powinno wystawać dookoła komina. 

3. Wytnij dziób (trójkąt) oraz skrzydła - pomaluj. 

4. Słomkę pokoloruj na czerwono. 

5. Do słomki przyklej wacik u góry i wacik na środku. 

6. Do górnego wacika przyklej oko i dziób. 

7. Do dolnego wacika przyklej skrzydła. 

 

 

 

Gotowe! Proste, prawda? 

Mam nadzieję, że Ci się udało! ;) 

 

źródło http://kusiatka.blogspot.com/2019/02/bocian-z-patkow-kosmetycznych-filmik.html# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kusiatka.blogspot.com/2019/02/bocian-z-patkow-kosmetycznych-filmik.html


PRZEPIS NA PYSZNĄ SAŁATKĘ OWOCOWĄ 
 

 
 

W sklepie możemy spotkać już coraz więcej owoców, dlatego zdecydowałam się zdradzić Ci 

sekretny przepis na pyszną sałatkę owocową! ;) 

Sałatkę wykonaj z rodzicem. 

Składniki do sałatki: 

- 0,5 kg truskawek, 

– 3,5 kg bananów, 

– 1 kg mandarynek, 

– 1,5 kg gruszek, 

– 1 kg jabłek 

– 2 puszki brzoskwiń, 

– 1 puszka ananasów, 

– 1 ananas, 

– 1 grejpfrut, 

– 2 cytryny, 

– 0,5 szklanki miodu. 

 

1. Najpierw umyj wszystkie owoce! 

2. Następnie musisz obrać owoce ze skóry i pokroić w kostkę (pod czujnym okiem rodzica). 

3. Wszystkie pokrojone owoce wrzuć do dużej miski. 

4. Wyciśnij sok z cytryn i dodaj go do sałatki. 

5. Poczekaj chwilę, aż owoce wypuszczą sok i..... 

6. Nałóż na talerzyk i zjedź. ;) 

 

Smacznego!!!! 

 

źródło https://miastodzieci.pl/zabawy/z-dzieckiem-w-kuchni-2/ 

https://miastodzieci.pl/zabawy/z-dzieckiem-w-kuchni-2/


„ZAŁOŻĘ SIĘ, ŻE PRZEJDĘ PRZEZ KAWAŁEK PAPIERU.” 

 

Potrzebne przedmioty: 

• nożyczki 

• papier 

• linijka 

 

Aby rozpocząć zabawę, wystarczy powiedzieć: „Założę się, że przejdę przez kawałek papieru.” 

Najpierw złóżcie kartkę papieru wzdłuż, tworząc prostokąt o wymiarach 28 na 10 cm. 

Rozłóżcie kartkę i za pomocą nożyczek zróbcie otwór w zgięciu pośrodku, ok 2,5 cm od 

krawędzi. Natnijcie kartkę wzdłuż zgięcia, zatrzymując nożyczki ok 2,5 cm od drugiej 

krawędzi. Ponownie złóżcie kartkę wzdłuż zgięcia i zacznijcie robić naprzemienne nacięcia z 

jednej i z drugiej strony, zatrzymując nożyczki ok 1,5 cm od krawędzi.  Nacinajcie od góry do 

dołu z obu stron, pozostawiając ok 2,5 cm do końca kartki. Ostrożnie rozłóżcie paski- 

powstanie duże koło, przez które można przejść ! 

 

Obrazkowa instrukcja poniżej       

 

Wyd. Harmonia, B. Arnwine, „Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej” 



 


