
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj dziewiętnasty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.

09.04.2020 Temat dnia: Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole?

Naszym zadaniem jest utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych; rozwijanie umiejętności
składania życzeń.

*Zabawa słowna - Dziecko opowiada co mu się kojarzy ze słowami „świąteczny stół” 

* Zabawa „ciepło-zimno”  - rodzic chowa jakieś akcesorium świąteczne, zadaniem dziecka jest
znalezienie  danego przedmiotu  słuchając  wskazówek.  Można na  przykład  skompletować w ten
sposób wszystkie przedmioty które mogą znaleźć się na świątecznym stole, elementy potrzebne do
wyposażenia koszyka wielkanocnego (koszyk, obrus, kurczaki,  baranki,  zajączki, pisanki, bazie,
bukszpan, mazurek, babka, kiełbasa, chleb, chrzan, sól).

mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com


*Wysłuchanie wiersza „Obudziły się pisanki” Danuta Gellner

Obudziły się pisanki
wielkanocnym rankiem
i wołają:
- Patrzcie! Tu na stole
same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
i baranek mały.
Ten baranek
ma talerzyk,
skubie z niego
owies świeży
A baby pękate
w cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło
od ucha do ucha!!!

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytanie: Co na wielkanocnym stole zobaczyły pisanki? 
Dziecko może wskazać daną rzecz jeżeli jest przygotowana.

*Świąteczne życzenia: Dziecko razem z rodzicami układa życzenia świąteczne.



*Pieczemy Babkę: Dziecko pomaga rodzicom w pieczeniu babki wielkanocnej.

Składniki

- 4 jajka -3/4 szklanki cukru -1,5 szklanki mąki (szklanka 250ml)
-2 łyżeczki proszku do pieczenia -8 łyżek wody
-8 łyżek oleju -łyżka kakao

Przygotowanie

1 Całe jajka ubijamy z cukrem na pianę-robimy to około 10 minut. 



2 Następnie dodajemy mąkę i proszek do pieczenia.

Całość miksujemy, dodajemy olej oraz wodę – miksujemy. I ciasto gotowe :-)
Dużą formę na babkę smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką tartą.
2/3 ciasta wylewamy, zaś do reszty dodajemy kakao.
Całość miksujemy, i wylewamy do formy.
W tej babce jest fajne to, że nigdy nie wiemy jak będzie wyglądała w przekroju. Jaki nam
wzorek wyjdzie.
Pieczemy około 20 -30 minut w temp 180 stopni. Ostudzoną babkę polewamy polewą lub
lukrem i dekorujemy według własnego uznania. Jest na prawdę pyszna i łatwa. 

*Zabawa plastyczna kurki z opakowań na jajka – dobrej zabawy :)

- zobacz instrukcję
https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg 

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


*Karta pracy
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