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A educación infantil constitúe unha etapa de vital
importancia para o desenvolvemento integral e harmónico
da persoa. Así, establécese como principal finalidade
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nesta etapa o contribuír ao desenvolvemento físico,
afectivo, social e intelectual dos nenos/as en cooperación
coas familias.
Traballar na cociña permítenos desenvolver de
forma globalizada as capacidades dos nenos/as, así como
contidos do currículo, abordando de maneira dinámica e
motivadora

todos

os

ámbitos

de

coñecemento

e

experiencia. Débense buscar receitas prácticas, sinxelas,
nas que os nenos/as poidan intervir, nas que se aprecien
transformacións nos alimentos (se é posible) e, o máis
importante de todo é que sexan motivadoras.
Para os cativos/as cociñar é un xogo moi divertido e
enriquecedor. Se lles cedemos espazo e mandamos
tarefas para facer, veremos a súa autonomía, destreza e
coñecementos que van adquirindo durante o proceso.
Desta forma fortalecemos a súa autoestima e
autonomía, e aprenderán antes as normas de seguridade
deste espazo (entre outros moitos beneficios).
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Establecer relacións causa-efecto,
ordenación e clasificación, isto é, que
entendan que seguindo uns pasos
ordenados, un alimento calquera pode
chegar a transformarse noutro producto
distinto.

Recoñecer os sentidos como fontes
de sensación empregandoos ao
interacturar coas diversas texturas,
cheiros, sabores...

{

Adquirir destrezas e habilidades

µ

. manipulativas aplicándoas ao

r

manexo de útiles e materiais
presentes na cociña e nos procesos
de elaboración dos alimentos.

!

Experimentar, identificar e comparar
as calidades sensoriais (textura,
cheiro, sabor…), características
morfolóxicas (forma, cor...) e
funcionais de obxectos e alimentos.

!
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Experimentar diferentes accións
sobre os obxectos colléndoos,
golpeándoos, utilizándoos para
diferentes accións...

Construír nocións temporais (por exemplo, a
facer unha receta, que comprendan que é o
primero que deben facer, o que teñen que ir
facendo e o que deben facer ao rematar, e o
porqué é tan importante que executen cada
paso no seu debido momento).

Desenvolver os procesos
cognoscitivos (manipular,mesturar,
separar...) ao elaborar as
recetas,mesturando os ingredentes...

es

{

Promover o aseo, hixiene, hábitos alimenticios…(é importante
que se dean conta de que para facer certas cousas coas mans,
* estas deben estar limpas, xa que van manipular alimentos que
logo van inxerir. Desta maneira asimilan o hábito de lavar as
mans sempre antes de cociñar, comer ou de facer actividades
relacionadas coa manipulación dos alimentos).

r
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Expresar a súa creatividade ao facer
as receitas.

}

q

Despertar ou incrementar o interese pola
cociña, para poder desenvolver diferentes
aprendizaxes a través de actividades
entretidas.

?

.
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Promover o traballo en
equipo para conseguir
logros comúns.

:\

Coñecer o vocabulario referido
ao tema, nomeando cada
utensilio ou alimento que se
utilice.

as

Experimentar sabores, cores,
olores e texturas dos diferentes
alimentos ou mesturas que
utilizamos ou elaboramos.

ó

O primeiro que debemos facer é mesturar a sal e a fariña
e ir engadindo pouco a pouco a auga, ao mesmo tempo que
imos mesturando a masa. Se queremos que a masa sexa de
cor, teremos que disolver esta en auga antes de preparar a
masa. Un dato importante que debemos ter en conta é que non

?

O modelado é unha actividade
fundamental para o desenvolvemento
motor

e

psicomotor
en

idade

dos

nenos,

é necesario empregar fariña de trigo, senón que nos serviría
calquera tipo de fariña libre de glute (o único que cambiaría un
pouco sería a textura da masa).

1 parte de sal fina (para que a pasta

especialmente

preescolar,

Se a empregarán nenos moi pequenos que puidesen

sexa máis suave, é conveniente

ademais de axudarlles a desenvolver

levar a masa na boca, o mellor é empregar colorantes

trituralo co robot de cociña).

nocións físicas (cantidades, pesos...).

alimentarios. Se non, podemos empregar tempera, acrílico... e

Axuda a percibir e comprender a
1 parte auga
2 partes de fariña.
Colorantes alimentarios ou témpera
(depende da idade dos nenos).

tridimensionalidade

e

fomenta

a

tamén podemos preparalo branco e pintalo despois, unha vez
seco.

creatividade. Unha das masas preferidas

Lévalle varios días secar ao aire libre, e en espazos

para este período é precisamente a pasta

húmidos nunca chega secar completamente. É por iso que é

de sal, xa que é un material fácil de

recomendable secalo no forno, despois de que as pezas

traballar, de baixo custo, non tóxico.

estivesen ao aire durante polo menos 15 horas, podemos
cociñalas no forno a 100 °, ata que sexan moi duras.
A pasta sobrante pódese conservar durante varios días
na neveira (nunca ao aire, senón secaría), ben envolta en film
transparente, e cando a vaiamos volver empregar, debemos
sacala un pouco antes da neveira, senón estará un pouco dura.

ó
Primeiramente temos que mesturar a auga co azucre e o

?

fermento e, a continuación, engadimos un pouco de sal. Logo
engadimos a fariña e mesturamos todos os ingrediente ben coas mans,
ata que quede sen grumos. Finalmente, deixamos repousar todo unhas

360g de fariña.

horas dunha cunca, tapándoo ben cun trapo de cociña seco.
Cando pasen polo menos dúas horas, collemos a cantidade que

1 sobre de lévedo.

desexamos cociñar e amasamos, dándolle á pizza a forma que
queiramos (coas mans). Cando a masa estea lista, poñemos encima

200ml de auga con azucre.
Un pouco de sal.

todos os ingredientes que máis nos gusten e metémola ao forno (a un
180º ata que vexamos que está lista).
Hai que ter especial coidado con que os nenos/as non se

Aceite de oliva.

acerquen demasiado ao forno para así evitar posibles queimaduras.

Forno.
Unha cunca.

Nesta receita os pequenos/as observan as transformacións que os alimentos teñen ao mesturalos
con outros, as diferentes te turas durante a transformaci n

as mesmo, an asimilando as cantidades,

xa que hai unhas medidas para cada ingrediente e, por outro lado, tamén traballan a creatividade (poder
darlle a forma que queiran á masa, decorala cos ingredientes que queiran e poñéndoos na masa facendo
as formas que desexen).
Ademais, é unha boa maneira de que participan na elaboración da comida, que axuden na casa e
ao mesmo tempo se divirtan e acostumen a lavar as mans antes de cociñar e de comer, construíndo
nocións temporais (xa que teñen que esperar a que a masa medre e despois a que se faga a pizza no
forno). En definitiva, é unha maneira moi divertida de traballar en equipo e de aprender a utilizar algúns dos
útiles de cociña.

Á
ó
Nunha cunca pequena batemos un ovo e engadimos un pouco de leite, aceite de xirasol, o cacao
máis o azucre, e mesturamos todo moi ben.
Mentres seguimos mesturando, iremos engadindo cada cullerada de fariña e lévedo, de tal maneira
que todos os ingrediente se integren ben nunha mesma masa.
Cando teñamos a mestura lista, tan só temos que metela ao microondas durante uns 3 minutos a máxima
potencia. Podemos probar con 2 minutos, e engadir o terceiro se é necesario (asegurándonos de que non
se seca demasiado).
Finalmente deixarémolo repousar uns 5 minutos ata que arrefríe un pouco e o poidamos comer sen nos
queimar.

?

1 ovo mediano.

Nesta receita os pequenos/as poden observar os
procesos

4 culleradas de leite.

de

transformación

dos

alimentos

ao

ser

mesturados uns cos outros, establecendo deste xeito
relacións de causa-efecto, ordenación e clasificación (a

3 culleradas de aceite de xirasol.

medida que van seguindo a orde á hora de engadir os
alimentos). Experimentarán cos alimentos as súas texturas,

2 culleradas rasas de cacao en
polvo.
1 cullerada de azucre.

os aromas que desprenden, como saben.
Debemos ter en conta que imos empregar o
microondas,

un

electrodoméstico

que

pode

producir

queimaduras dado as altas temperaturas que pode chegar a
4 culleradas de fariña.

alcanzar, polo que recomendamos en todo momento a
supervisión dun adulto.

1 culleriña de lévedo químico en
po.

Con esta receita os cativos/as aprenderán a facer un dos
produtos máis antigos da historia, xa que comezou a producirse
e consumirse na Prehistoria.

ó
Antes de nada debemos pesar ben os ingredientes e colocalos na mesa para
poder ir engadíndoos máis facilmente. A continuación, nunha cunca mesturamos ben
todos os ingredientes, comezando coa fariña e o sal. Pouco a pouco imos agregando
a auga para que se vaia integrando e, por último, o fermento fresco (uns minutos
antes de rematar o amasado).
A masa estará lista cando vexamos que se despega das paredes da cunca.
Se o facemos á man na mesa, debemos recordar reservar un pouco de fariña e ir

Así mesmo, con esta elaboración desenvolverán a lóxica
matemática (á hora de pesar os ingredientes necesarios); a
importancia da hixiene á hora de realizar ou comer os alimentos;
a creatividade cando elaboran a forma do seu propio pan; a
noción do tempo, é dicir, decatarse de

que o pan ten que

repousar ou que ten que facerse no forno durante un tempo
determinado; a participación na casa, axudando e aprendendo a
facer as comidas; darse conta de como medra a masa grazas ao
calor...

agregándoa pouco a pouco, de maneira que a masa non se nos pegue á superficie.
Formaremos unha bóla, deixándoa repousar dentro da cunca (nun lugar cálido

?

durante 30 minutos cun pano húmido por encima). Una vez repousado, cortamos a
masa coa axuda dun coitelo en porcións, facendo tantas como queiramos. Con estas

500g de fariña.

porcións os nenos/as farán con elas o que queiran, é dicir, poden crear figuras
moldeándoas e manipulándoas como se fose plastilina. Darémoslles a opción de

350ml de auga.

facer pans especiais, por exemplo metendo dentro da masa unha onza de chocolate
ou chourizo.
Unha vez rematados os pans, deixarémolos repousar un tempo. Finalmente,
introduciremos as figuras de pan no forno (o cal xa estaría requentado), deixando
que se cozan a uns 220ºC, durante aproximadamente unha hora.
Cando se aprecie que o pan ten unha cor marrón clariña, sacarémolo do forno para
que descanse sobre unha reixa mentres arrefría..

10g de sal (unha cullerada).
10g de lévedo fresca.

ó
Antes de nada, debemos ter o forno xa quente a uns a 200 ºC. En primeiro lugar, pasamos a fariña
e o fermento en polvo polo o coador para tamizalas, e logo mesturamos todo ben nunha cunca, xunto co
azucre, a manteiga a punto de pomada, os ovos e a cullerada de vainilla. Debemos mesturar ben coas
mans ata ter unha masa homoxénea e espesa.
A continuación, engadimos as pebidas de chocolate e volvemos mesturar ben. Finalmente,
vertemos a masa sobre una folla grande de film transparente y enrolámolo formando un cilindro alongado
que gardaremos no refrixerador durante media hora. Pasado o tempo, sacamos o rollo da neveira e o
cortámolo en rodas (un pouco grosas) coas que formaremos bolas pequenas (un pouco aplastadas) que
colocaremos (algo separadas entre si) nunha bandexa ao forno, durante uns durante 10-15 minutos a 200º
C. Cando pase o tempo, tan so temos que retiralas do forno e deixalas repousar mentres arrefrían.

?
Con esta receita os pequenos/as aprenden,
350g de fariña.

tanto un pouco de repostería, como a importancia
de engadir as cantidades correctas, o tempo de

200g de manteiga.

elaboración, repouso e cociñado...

200g de azucre (mellor a partes iguais
azucre moreno ou canela e azucre
branco).
150g de pebidas de chocolate que

1 pizca de sal.

estean moi frías (unhas horas no
conxelador ou no refrixerador) ou noces

Unha cullerada de fermento en polvo.

(sempre e cando non haxa alérxenos).
1 cullerada de vainilla.
2 ovos.

?

ón

300 gr. de manteiga.

O primeiro que temos que facer é encender o forno

300 gr. de azucre.

(a temperatura media) e logo colocar a manteiga na
6 ovos.

mesmo cunca na que despois bateremos todo. Debe estar
a punto pomada (non líquida), podendo axudarnos co

300 gr. de fariña.

microondas para conseguilo (a moi baixa potencia e
poucos minutos, senón pasarase). Unha vez que temos a

Colorantes a elixir.

manteiga lista agregarémoslle os ovos e o azucre,
utilizaremos

o

(aproximadamente

batedor
durante

para

mesturar

dous

minutos)

todo
e,

1 pizca de esencia de

a

vainilla.

continuación, incorporarémoslle a fariña, pouco a pouco,
ata conseguir que todo quede ben batido. O último que lle
agregaremos será a esencia de vainilla.
Se vamos a empregar un só colorante, podemos
facelo neste momento, e aproveitar o batedor para lograr

Son doados e fáciles de elaborar e,

a cor ben pura. Colocaremos os papeis para madalenas

ademais, os nenos/as entretéñense moito

nun molde para “muffins , aos que lle engadiremos a

cociñando con nós, xogan cas cores e logo a

mestura (só unha pouca en cada molde, xa que se levan

desfrutar da merenda todos xuntos!!!

moito desbordaranse). Finamente introducímolas ó forno
(a temperatura media) durante uns 15 minutos.

Temos que ter en conta que na
realización desta receita imos empregar

Nesta receita os pequenos poden observar os

electrodomésticos que non son adecuados

procesos de transformación dos alimentos ao ser

para o manexo dos nenos/as. Así mesmo

mesturados uns cos outros, establecendo deste xeito

empregaremos outros nos que se poden dar

relacións de causa-efecto, ordenación e clasificación (a

queimaduras,

medida que van seguindo a orde á hora de engadir os

recomendados para o uso dos mesmos, polo

alimentos). Experimentarán cos alimentos as súas

que aconsellamos sempre a supervisión dun

texturas, os aromas que desprenden, como saben...

adulto.

e

que

tampouco

son

Os datos mostran que na actualidade os nenos/as comen pouca froita, e
para cambiar esta tendencia recoméndase incluír entre dúas e catro pezas cada
día no menú infantil. Deberían estar presentes no almorzo, na sobremesa e na
cea.
As froitas son insubstituíbeis na dieta dos máis pequenos/as porque
proporcionan azucre (que é moi doado de asimilar para o corpo) así como a
enerxía que necesitarán para o seu día a día.
Á súa vez, achéganlles micronutrientes e antioxidantes que actúan como
un escudo contra posibles enfermidades como a obesidade, o estrinximento, a
hipertensión, o cancro e problemas cardiovasculares.
Por todo isto foi que decidimos facer unha serie de actividades culinarias
encamiñadas a introducir as froitas na dieta dos pequenos/as, pois aínda que de
seguro os nenos/as xa probarían algún dos alimentos que nelas vamos a
empregar, a meirande parte é posible que nin os coñezan (ou nunca antes os
probasen).

?

Pan.
Calquera ingrediente para
untar o pan (nocilla, queixo
de n ar

Hai que ter especial coidado e estar moi atentos se
usamos coitelos (empregando preferiblemente de plástico e se
non, axudándolle o adulto/a ao cativo para evitar cortes).
Tamén debemos de estar atentos no caso de que

Diversas froitas (amorodos,

queiramos torrar o pan, deixando que o faga o neno/a pero

ar ndoos

asegurándonos de que non toque a zona que queima.

Torradora (se desexamos
torrar o pan).

ó

Coitelo ou culler para untar.

O primeiro paso é coller unha porción de pan e untala co que máis nos guste (queixo de untar,
nocilla, man eiga de cacah e e

) e, a continuación collemos froita e decoramos a tosta. Podemos, por

exemplo, coller rebanadas de plátano para facer os ollos; para facer o nariz collemos arándos, e para as
orellas amorodos. Se queremos que a nosa tosta teña a cara dun gato podemos facer os bigotes con
cintas de queixo que cortaremos coidadosamente cun coitelo. Cando rematemos de decorar a nosa tosta
co animal que se nos ocorra, a merendar!
Nesta receita os pequenos/as participan na elaboración da comida, ademais de desenvolver a súa
creatividade ao facer o animal que máis lle guste na tosta. Tamén traballan as cantidades, xa que deben
calcular ben cantas froitas lle pon, a distancia de cada parte da súa cara (algo moi útil para que recorden
o esquema corporal)... Ademais desta maneira tamén promovemos a hixiene, xa que antes de facer a
merenda e antes de comela deben lavar as mans sempre. En definitiva, é unha maneira moi divertida de
traballar en equipo e de aprender a utilizar algúns dos útiles de cociña.

Á hora de proporcionarlle a froita aos cativos/as,
sempre debemos escoller aquelas sexan estean frescas e
lixeiramente maduras, sendo aconsellable comelas o
natural, xa que é o mellor xeito de aproveitar todos os

?

beneficios nutritivos que nos ofrece.
A estas idades os nenos/as xa non son tan pequenos
polo que poden comezar a comelas coa pel, tendo sempre

Unha cesta.

coidado de lavalas ben e retirarlle o oso, grans ou pebidas
a aquelas que as conteñan.

Unha peza de cada froita:
~ Mazá.

~ Coco.

~ Pera.

~ Amorodos.

ó
Pese a que o cesto dos tesouros se
indica xa dende os 6 meses (cando poden

~ Plátano.

~ Cereixas

permanecer sentados) ata un ano, nesta
ocasión vai estar orientada para nenos/as de

~ Laranxa.
~ Limón.
~ Uvas.

~ Sandía.
~ Kiwi.
~ Piña.

~ Mandarina.

O motivo deste cambio nas idades
débese a que esta cesta vai ser plenamente
de froitas, e claramente ten a súa lóxica.
Non

~ Melocotón.
~ Amorodos.

2 a 3 anos.

cambiaremos

demasiado

o

formato orixinal do xogo, xa que o noso
recipiente seguirá sendo unha cesta duns 8
cm de altura, sólida e estable. Dentro desta
non imos introducir 50 tipos de froita (como si
ocorre co número de obxectos na versión
orixinal) xa que sería esaxerado, senón que
dispoñeremos daquelas froitas que teñamos
pola casa máis á man.

Á
ón
En primeiro lugar, debemos cortar a froita
en anacos e sacarlle as pebidas (no caso de
telas).
Pouco a pouco, iremos pasando a froita
polas espetas e, unha vez listas, tan só temos
Este prato é moi fácil de elaborar, xa que
tan só se alternan as cores das froitas (co que os

que metelas na neveira para poder desfrutalas
ben frescas).

cativos/as practican as súas características
morfolóxicas)

ao

colocalas

nas

espetadas

seguindo as cores do arco da vella.
Antes de comezar a facer a receita, os
nenos/as deberán lavar moi ben as mans, xa que
facelo é unha maneira de que aprendan hábitos

?

de hixiene (tanto para degustar os alimentos
como para preparalos).
Amorodos.
Piña.
Melón ou sandía.
Uvas (sen sementes).
Cereixas (sen óso).
Kiwi.
Mango.

(As froitas poden ser calquera con tal
de que sigan a cor do arco da vella).

ó
?

Amorodos.
Laranxa.
Plátano.
Pexegos en xarope.
Mazás.
(…).

En primeiro lugar, iremos pelando todas as
froitas que teñan peles, cascas... para a
continuación ilas esfarelando coa axuda dun
garfo de plástico (se o neno/a ten máis de
catro anos, pode cortar el/ela a froita). Pouco
a pouco, cortaremos o resto das froitas (de
maneira que os nenos/as poidan ir adquirindo
habilidades e destrezas á hora de manexar os
utensilios de cociña) e, cando xa estean todas
pelalas, iremos botándoas nun bol.
Deixaremos as mazás para o final, posto que as
teremos repousando en xarope.
Grazas a esta ensalada, os pequenos/as poden
degustar todos os sabores, experimentar as diferentes
cores, cheiros e texturas dos diversos alimentos e
mesturas que empreguemos na nosa elaboración.

Esta receita é tan sinxela que se pode resumir en tres pasos: limpar a froita, picala e poñela
nun cacharro. Pese a resultar moi simple, debemos ter en conta varios aspectos das froitas:
Á laranxa é importante quitarlle o branco que ten debaixo da pel, xa que pode estropear o
sabor do conxunto das froitas.
No caso das mazás, debemos lavalas ben (pódense poñer peladas ou sen pelar), e bañalas
en xarope.
O plátano aporta enerxía, polo que resulta ideal para recargar as pilas durante o exercicio.

