
 

 
Wspólne przygotowywanie posiłków w domu uczy gotowania, rozwija 
wyobraźnię i integruje rodzinę. Szukasz pomysłów na proste w wykonaniu 
przekąski i napoje, które można szybko przygotować? Spróbuj swoich sił… 

CIEPŁE LODY 

Potrzebne będą: mleko, śmietanka w proszku „Śnieżka”, kolorowe galaretki, 
wafelki, kolorowe posypki. 

Sposób wykonania: mleko zmiksuj ze „Śnieżką”. Dodaj zastygniętą galaretkę i 
ponownie zmiksuj, przełóż do wafelków. Udekoruj posypkami. 

GOFRY 

Potrzebne będą: 0,5 kg mąki, 5 jaj, ½ kostki margaryny, 1 proszek do pieczenia, 
2,5 szkl. wody; do dekoracji: owoce, cukier puder lub bita śmietana. 

Sposób wykonania: rozpuść i ostudź  margarynę , potem dodawaj po kolei 
składniki. Na końcu dodaj ubitą pianę z 5 białek. 

KANAPKI – kolorowe, urozmaicone kanapki 

Potrzebne będą: pieczywo, warzywa (liście sałaty, ogórki, pomidory, 
rzodkiewki), żółty ser, opcjonalnie wędlina, ugotowane jajka lub inne składniki; 
sól, pieprz. 

OWOCOWE SZASZŁYKI  – wykonanie smakowitych, owocowych 
szaszłyków zajmuje dosłownie chwilę. 

Potrzebne będą: owoce (mango, jabłka, banany, truskawki itd.); czekolada 
deserowa, oliwa, długie wykałaczki. 

Sposób wykonania: czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dokładnie wymieszaj 
z niewielką ilością oliwy. Pokrojone na kawałki owoce nadziewaj na 
wykałaczki i maczaj je w płynnej czekoladzie. 



DESERY JOGURTOWE – idea tego typu deserów jest rewelacyjnie 
prosta.  

Wystarczy jogurt naturalny lub grecki i kilka innych składników, aby 
stworzyć naprawdę obłędny w smaku deser. Mając pod ręką podstawowe 

składniki możecie wspólnie wyczarować nawet tiramisu. Wadą 
jogurtowych deserów jest jednak konieczność oczekiwania – zwłaszcza, 

gdy wykorzystujesz galaretki. 

Potrzebne będą: owoce (do wyboru), galaretka, ciasteczka (opcjonalnie musli), 
kubeczki na desery; opcjonalnie: czekolada, nutella, kakao, posypki do dekoracji. 

Sposób wykonania: na dnie kubka/szklanki umieść pokruszone ciastka, 
herbatniki lub płatki śniadaniowe; przykryj je warstwą jogurtu (do którego 
można dodać nieco cukru pudru). Schłódź w lodówce. Przykryj owocami, stratą 
czekoladą/posypkami lub zalej tężejącą galaretką. Poczekaj, aż galaretka 
zastygnie. 

KOKTAJLE – jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnych słodkości to 
zdecydowanie opcja dla Ciebie.  

Przygotowanie koktajlu jest dziecinnie proste, jeśli posiadasz specjalny 
dzbanek lub mikser z końcówką blendującą. Wystarczy zmiksować 
wszystkie składniki i w kilka chwil pyszny koktajl jest już gotowy! 

Potrzebne będą: owoce (maliny, truskawki, jagody, banany itp.), woda lub 
jogurt naturalny/maślanka; opcjonalnie cukier. 

LEMONIADA – wspólne wykonanie lemoniady to doskonały sposób na 
zastąpienie zdrowym piciem popularnych słodkich, gazowanych napojów. 

Potrzebne będą: litr wody, 2 cytryny, kilka łyżek miodu. 

Sposób wykonania: Sparzoną cytrynę pokrój w plasterki, z drugiej wyciśnij sok. 
Wszystko wymieszaj z wodą i miodem. Schłódź w lodówce. Opcjonalnie do 
lemoniady możesz dodać dekoracyjnie kilka innych owoców. 

 

 



CHATKA PUCHATKA 

Potrzebne będą : 1.5 dużego opakowania herbatników (ok 600 g) ,3 op. 
twarogu ,duży jogurt naturalny ,cukier waniliowy ,cukier, kakao  

Składniki do polewy: pół kostki margaryny, 5 łyżek cukru ,4 łyżki kakao, 
4 łyżki wody  

Sposób wykonania: Ser wykładamy do miski, dodajemy jogurt, cukier (ilość wg 
uznania) i cukier waniliowy. Miksujemy na gładką masę. Dzielimy na pół. Do 
jednej części dodajemy 2-3 łyżki kakao i miksujemy. Blaszkę wykładamy 
papierem do pieczenia. Układamy warstwami: herbatniki - masa jasna - 
herbatniki - masa ciemna - herbatniki... I tak do końca (herbatniki muszą być na 
wierzchu). Chłodzimy chwilę w lodówce.  

Przygotowujemy polewę: w rondelku rozpuszczamy margarynę, dodajemy resztę 
składników. Mieszamy energicznie, by wszystko połączyło się na gładką masę. 
Gdy odrobinę wystygnie, wylewamy na wierzch ciasta.  
Smacznego!  

BLOK 

Potrzebne będą: 1 kostka margaryny ,2 szkl. cukru ,0,5 szkl. wody ,5-6 
łyżek kakao , ½ kg mleka w proszku ,2 duże opakowania herbatników. 

Sposób wykonania:Wodę , cukier i margarynę zagotować w garnku. 
Kakao i mleko w proszku wymieszać w misce. Następnie dodać do 
składników w garnku .Mieszać aż masa będzie gładka .Do masy dodać 
pokruszone herbatniki.Formę keksową wyłożyć papierem do pieczenia . 
Wylać do niej masę. Wstawić do lodówki na noc. 

DESER 

Potrzebne będą: Serek homogenizowany 25 dag ,galaretka 2 szt 
(kolorowa) ,bakalie 1/2 szklanki ,owoce sezonowe 1/2 szklanki  

Sposób wykonania: Galaretki rozpuścić osobno w 1 szklance wrzącej 
wody, wystudzić i pokroić w grube kostki. Serek wymieszać z owocami i 
bakaliami ( kilka odłożyć do dekoracji) Nakładać serek i galaretkę na 
przemian do ozdobnych pucharków, udekorować i przełożyć w chłodne 
miejsce. 
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Eksperymenty od zawsze cieszą się wśród młodzieży popularnością. Tutaj nie 
jest wymagany praktycznie żaden wkład finansowy, gdyż wszystkie niezbędne 
do wykonania produkty znajdziemy w każdej kuchni. 

1. Hodowla kryształków soli – najlepiej założyć ją na początku ferii. 

Do tego eksperymentu potrzebna jest sól, woda, patyk, wełna i słoiczek. Jest 
banalny w przygotowaniu aczkolwiek na efekty trzeba czekać kilka dni.Do 
słoiczka nalewamy wodę i wsypujemy sól do momentu w którym przestanie się 
ona rozpuszczać. Następnie na patyku zawiązujemy wełnę, a jej drugi koniec 
zanurzamy w roztworze. Każdego dnia można obserwować coraz większą ilość 
pojawiających się na sznureczku kryształków. 

2. Kolorowe bąbelki. 

Najbardziej efektowny z eksperymentów, który wszystkich bez względu na 
wiek zawsze zachwyca. Do jego wykonania potrzeba: oleju, octu, sody 
oczyszczonej, barwinka spożywczego lub kolorowej bibuły, pipetkę lub 
strzykawkę, dwa naczynia, w tym jedno wysokie przeźroczyste. Do jednego z 
naczyń nalewamy octu i dodajemy do niego barwnik lub moczymy w nim 
bibułkę, aby zmienił się kolor. Do drugiego pojemnika nasypujemy sodę i 
delikatnie dodajemy olej. Pipetą lub strzykawką nabieramy barwnik i po 
kropelce dodajemy do oleju z sodą. 

Kiedy zabarwiony ocet opada na dno stykając się z sodą zaczyna wytwarzać się 
dwutlenek węgla, "wypychający" krople ku górze. Gdy znajdą się one na 
powierzchni, gaz ulatnia się, a krople znów opadają powtarzając reakcję.  

3. Ciecz nienewtonowska. 

Ciecz nienewtonowska to substancja, która zmienia stan skupienia, z ciekłego w 
stały i ze stałego w ciekły w ciągu kilku sekund. Do jej wytworzenia potrzebna 
jest mąka ziemniaczana i woda w proporcjach 2:1. Całość wystarczy wymieszać 
i ugniatać. Gdy zaprzestaniemy tej czynności całość przecieknie przez nasze 
palce. 

 



4. Dmuchanie balonu bez użycia płuc. 

Potrzebujemy: butelkę, balon, lejek, ocet, łyżeczkę, sodę oczyszczoną. 

Wykonanie: Do butelki wlewamy trochę octu – do 1/3 wysokości. Do balonu 
natomiast wsypujemy sodę oczyszczoną. Kolejnym krokiem jest nałożenie 
balonu na szyjkę butelki, by następnie wysypać jego zawartość. 

Kiedy dosypujemy sodę do octu zachodzi reakcja chemiczna w wyniku której 
powstaje dwutlenek węgla, napełniający balon. Jeśli zwiększymy proporcje, 
wytworzy się go więcej, czego rezultatem będzie bardziej nadmuchany balonik. 

5.Kolorowe wulkany 

Aby wykonać kolorowe wulkany, potrzebujecie: 

 4 szklanki wypełnione wodą 
 bibułę w 3 kolorach (lub barwniki spożywcze) 
 kwasek cytrynowy 
 opakowanie sody oczyszczonej 
 strzykawka lub po prostu łyżka 

W trzech szklankach barwimy wodę (w każdej na inny kolor) i wsypujemy 
kwasek cytrynowy, a w czwartej mieszamy ją z sodą oczyszczoną. Z ostatniej 
szklanki nabieramy strzykawką płyn i wlewamy go do każdej z kolorową wodą. 
Pod wpływem reakcji płyn zaczyna uciekać z pojemników, dlatego podłóżcie 
pod nie jakąś tacę czy blaszkę i obserwujcie spektakl kolorów! 

6.Kolorowy deszcz 

Potrzebne: 

 szklanka (lub słoik) wypełniony wodą do 3/4 wysokości 
 pianka do golenia 
 barwniki spożywcze 

Wystarczy, abyście wycisnęli piankę do golenia na powierzchnię wody, a 
następnie strzykawką, pipetą czy bezpośrednio z pojemnika wlewali kolorowy 
płyn. Chmura z pianki szybko napełni się barwami, a w wodzie zaobserwujecie 
niesamowity „deszcz”. 



7.Lampa lawa 

Przygotujcie: 

 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) 
 1/4 szklanki wody 
 barwnik spożywczy 
 tabletka musująca (Wapno, Witamina C lub Magnes) 

Do wody dolejcie klika kropli barwnika i całość wlejcie do szklanki z olejem. 
Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt WOW, bo wlewana woda już 
zacznie przypominać bąbelki, a gdy dodacie tabletkę zupełnie zatracicie się w 
tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl 
zaczyna się od nowa! 

8. Galaktyka w słoiku 

Przygotujcie: 

 słoik wypełniony wodą (do połowy) 
 barwniki spożywcze 
 watę 
 brokat 
 patyczki do szaszłyków 

Zacznijcie od zabarwienia wody na niebiesko. Dodajcie watę do wysokości 
płynu, wsypcie trochę brokatu i zamieszajcie. Następnie dolejcie wodę 
zabarwioną na czerwono, ponownie dodajcie watę, brokat i podziwiajcie efekt 
swojej pracy. 

Proste eksperymenty  które można wykonać samodzielnie w domu 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BjkRVWaBje4 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1SrbYYKLxfc 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yhNLeTMNHXE 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  
  

  
  



  
  

 

Przydatne linki: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hD6xpUUKKX0 

https://www.youtube.com/watch?v=m0ZSQJ0uheQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-SMfPshGXV0 

https://www.youtube.com/watch?v=GgJ6HEMebDY 

https://www.youtube.com/watch?v=_4G5U18i38s 

https://www.youtube.com/watch?v=Fwv-ca_qDto 

 

 



 
  

 

 


