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BISCUIȚI PENTRU PĂSĂRI

Echipa de experți ai proiectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj a 
hotărât ca în cadrul activității A2.4 Ateliere activități non-formale să propună elevilor din grupul țintă o activitate 
interesantă prin care aceștia să poată identifica tipurile de păsări specifice zonei în care locuiesc sau să le poată 
număra sau observa coloritul. 

Biscuiții sunt foarte simplu de realizat și necesită ingrediente ușor de găsit. 
Materiale necesare:
- 3/4 cană cu semințe pentru păsări
- 1/4 cană cu apă
- un plic de gelatină
- formă de biscuiți
- hârtie de copt
- sfoară
- paie sau scobitori

Mod de lucru:
Pasul 1:
Din 1/4 cană cu apă se ia câteva linguri și se pun împreună cu gelatina într-un bol. Se lasă timp de 5 minute. 

Între timp restul de apă se pune la fiert și după 5 minute se adăugă apă clocotită peste gelatina din bol și se 
amestecă până la dizolvarea completă (1-2 minute).

Pasul 2:
Se adaugă semințele pentru păsări și se amesteca bine. Se poate folosi orice fel de semințe există prin casă, 

cu condiția să fie crude (floarea soarelui, grâu, mei, cânepă, susan etc.).

Pasul 3:
Pe o hârtie de copt pusă pe masă, cu o linguriță se pune amestecul de gelatină și semințe în formele de 

biscuiți și presează bine.

Pasul 4:
Se înfige un pai de băut în partea de sus a formelor de biscuiți umplute pentru a crea o mică gaură (se pot 

folosi scobitori în locul paielor).
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Pasul 5:
Formele se pun la frigider pentru minim 30 de minute.

Pasul 6:
După 30 de minute, se scot formele din frigider și, cu grijă, se scot biscuiții din forme. Se leagă o sfoară, 

trecând-o prin orificiul creat cu ajutorul paielor, și se agață biscuiții pe crenguțele pomilor din curte


