
Jak kreatywnie spędzać czas z dzieckiem w kuchni?  

Zabawy w gotowanie 
 

Zabawa to aktywność bezinteresowna i bezproduktywna, nienastawiona na 

realizowanie zadań i osiąganie jakichś celów. Ważny jest sam proces, czyli 

bawienie się, a nie jego rezultat. 

Jak kreatywnie spędzać czas z dzieckiem w kuchni? 

Czas spędzany wspólnie z dzieckiem czy to w kuchni to tak jakby nauka przez 

zabawę i doświadczenia, a nauka poprzez zabawę przynosi niesamowite efekty. 

Wspólnie gotowanie i urzędowanie z malcem w kuchni to tworzenie poprawnych 

relacji i zacieśnianie ich.  Wspólne zajęcia w kuchni stwarzają doskonałą okazję 

do wspaniale spędzonego czasu i okazania uwagi dziecku nawet wtedy, 

gdy  chcemy  się zająć codziennymi obowiązkami.  W wielu czynnościach mogą 

pomagać nam dzieci. Warto je tylko do tego zachęcić. 

 Kiedy i jak angażować malca do pomocy w kuchni? 

Dla małego dziecka kuchnia to tajemniczy świat dorosłych. A maluchy są go 

strasznie ciekawe i chcą w nim uczestniczyć. Często wspólne przygotowywanie 

śniadania i wymyślania co dziś zjemy, dla dziecka może być  świetną zabawą  

i jednocześnie nauką. Od samego początku warto zachęcać malucha do pomocy 

w kuchni i w domu. Dziecko poprzez to, że ma swoje małe obowiązki 

dostosowane do jego wieku, staje się niezwykle ważne.  Można to robić również 

na zasadzie zabaw np. drewnianą kuchnią  zabawkową. 

Plusy wspólnych zabaw i urzędowania w kuchni 

Bawiąc się z innymi dziećmi lub nami dziecko odkrywa zasady współpracy  

i współdzielenia. To jest doskonały czas na zrozumienie  wielu trudnych dla 

małego człowiek spraw. To podczas wspólnych zabaw dziecko uczy się dzielić 

zabawkami z innymi.  

1. Ogólny rozwój dziecka. Każda godzina spędzona z maluchem w kuchni to 

bezcenny czas. Oj ile można się wspólnie nauczyć, a na pewno podczas 

kuchennych szaleństw zwiększamy zasób słów naszego dziecka, jego wiedzę 

o składnikach i produktach kuchennych. Wyjaśnić możemy, jaka jest różnica 

w gotowaniu, pieczeniu i smażeniu. Podczas wspólnego przebywania  

w kuchni z rodzicami dziecko uczy się życia. 

2. Zacieśnianie więzi między dzieckiem a rodzicami. Budowanie poprawnych 

relacji od początku. Poznawanie nowych smaków i tajników gotowania. 



3. Dziecko dzięki takim zabawom   może  poznawać tajniki zdrowej kuchni  

i zbilansowanych posiłków. Podczas rozmów można przekazać mu sporo 

cennej wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania. 

4. Rozwój motoryczny i manualny dziecka. Wszystkie czynności związane  

z pracą dłoni, np. wycinaniem ciasteczek, wsypywaniem fasoli i innych 

ziaren, oraz ugniataniem i wałkowaniem ciasta, oraz np. lepieniem pierogów 

i to doskonałe ćwiczenie i rozwój motoryki małej. Małe rączki uczą się 

precyzji i dokładności. Po takim kuchennym treningu na pewno będzie mu 

łatwiej odnaleźć się w szkolnej ławie. Jak pewnie sami wiecie, dzieci 

uwielbiają odkrywać strukturę produktów spożywczych (kasza, mąka, groch 

i inne ziarniste produkty orzeszki, kawa ziarnista) więc warto im na to 

pozwolić. Czasem po takich eksperymentach można się tylko troszkę 

podłamać, jak trzeba to wszystko posprzątać. Myślę jednak, że warto 

spróbować i pozwolić dziecku na te eksperymenty, a widok jego 

uśmiechniętej buzi wynagrodzi nam wszystko. 

 

Kuchnia to też miejsce pełne niebezpieczeństw i należy o tym pamiętać 

Czas i przestrzeń do zabawy możemy znaleźć wszędzie, musimy tylko ustalić co 

dziecku wolno? Wpuszczając malca do kuchni, musimy pamiętać, że to my 

ponosimy za niego odpowiedzialność i że kuchnia to miejsce, w którym czyha na 

niego masę niebezpieczeństw. Gotujący się rosół, wrząca woda na herbatę, 

rozgrzany piekarnik lub ostre noże w szufladzie to tylko nieliczne  

z wymienionych przeze mnie niebezpiecznych sytuacji. Jednak jeżeli od samego 

początku ustalimy z dzieckiem co mu wolno a co nie  i wyznaczymy granice, to 

nie powinno się wydarzyć nic złego. 

Co maluch może w kuchni? 

Wszystko to, co jest dla niego bezpieczne i nie stwarza zagrożenia poparzeniem, 

ściągnięciem na siebie czegoś ciężkiego lub skaleczeniem. Niestety, nawet jeżeli 

wydaje się nam, że panujemy nad wszystkim, to czasem wystarczy chwila 

nieuwagi i będziemy mieli kłopot. Zazwyczaj wszystkie wypadki w domu 

związane z dziećmi to była właśnie ta chwila, chwila nieuwagi. A dziecko może 

mieszać składniki na ciasto, podawać ziemniaki podczas obierania, lub nawet 

obierać, jeżeli mamy bezpieczny nożyk zwany obieraczką.  

Drewniana kuchnia czy to zabawka tylko dla dziewczynek? 

W dzisiejszych czasach podział na zabawki  chłopięce i dziewczęce powoli ulega 

zatarciu.  Uważam, że nie powinniśmy im  ograniczać zabawy! Chłopiec tak samo 

jak dziewczynka, może bawić się lalkami lub kuchnią, a dziewczynka równie 

dobrze może zostać małym mechanikiem, lub pobawić się autami. Dajmy im 

wybór!  

https://www.jaskoweklimaty.pl/?s=motoryka


Kuchenne zabawy dla dzieci 

Czy mężczyźni w normalnym życiu nie gotują, nie sprzątają i nie wykonują 

domowych obowiązków? Zabawy w naśladowanie typu  „mamo jak będę 

dorosły, to zostanę lekarzem, kucharzem” sprawiają, że dziecko poprzez zabawę 

w odgrywanie ról rozwija wyobraźnię i kreatywność, oraz uczy się wykonywania 

codziennych czynności i pomocy innym. 

 

Wiadomo, że zabawa jest podstawową aktywnością małego dziecka  

w pierwszych latach życia, więc jako rodzice powinniśmy w niej uczestniczyć. 

Zabawy w naśladowanie dorosłych są zabawami tematycznymi, określanymi 

inaczej jako zabawy w role, pełnią bardzo ważną funkcję w ogólnym rozwoju 

dziecka. 

Zabawa to aktywność podejmowana zawsze spontanicznie, czyli z własnej 

woli, pobudzana motywem „chcę”, często wbrew aktualnym oczekiwaniom 

otoczenia. 

 

Co jeszcze możemy wykorzystać do zabaw w kucharza? 

Tak naprawdę sprawdzi się wszystko co jest związane z gotowaniem, na rynku 

pojawiają się ciekawe gry dzięki którym możemy  poznawać obowiązki kucharza. 

Poza tym doskonale będą się nadawały: 

• Wałki do ciasta, 

• pluszowe warzywa i owoce dostępne w wielu sklepach, 

• drewniane warzywa i owoce  

• zwykły dziadek do  orzechów, 

• stary młynek do kawy, 

• maminy fartuch, 

• plastikowe zamykane  pudełeczka, 

• maminy zaparzacz do herbaty, 

• kolorowy termos, fantastycznie jest  zjeść prawdziwe lody z 

takiego  termosu, 

• plastikowe łyżki, widelce itp., 

• ściereczki i wszystko to co może przydać się podczas zabawy z dzieckiem. 

  

Opracowała Agnieszka Blachnik i Agnieszka Grabowska na postawie artykułu www.jaskoweklimaty.pl 
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