
Czwartek, 09.04.

Witamy wszystkich Rodziców oraz Dzieci,

w naszych domach czuć świąteczną atmosferę. Wszystko nam mówi, że święta tuż, tuż i piękna

palma  na  stole,  czy  pisanka  gigant  zrobiona  na  świąteczny  konkurs.  Jesteśmy  pod  wielkim

wrażeniem Państwa inwencji twórczych. W naszych domach również zagościł zajączek, pisanki 

a koszyczek wielkanocny już czeka by go zapełnić. Dziś proponujemy Państwu zajęcia kulinarne. 

Niech w domu pachnie świętami.

Mazurek wielkanocny.

Zajęcia zaczniemy od wysłuchania piosenki o myciu rąk. Można w trakcie piosenki wykonywać

ruchy imitujące mycie rąk.

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

Teraz i my pójdziemy umyć ręce. Zapraszam Cię do łazienki.

Do dekorowania mazurka możemy zachęcić też innych domowników, niech będzie to wspólnie

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


spędzony czas. Na początek podajemy składniki:

Ciasto kruche:

 300 g mąki pszenne

 150 g masła (lub margaryny)

 80 g cukru pudru

 1 jajko (rozmiar M)

Dodatkowo:

 ok. 180 g dżemu, najlepiej kwaskowatego (np. malinowy, z owoców leśnych)

 1 puszka masy kajmakowej  (400 lub 500g)

 migdały w płatkach, ok. 30 g czekolady, suszone morele do dekoracji, orzechy inne bakalie

            Wykonanie:

Wszystkie czynności, które wykonujemy opisujemy dziecku. Pokazujemy dziecku wybrane 

symbole.

Z podanych składników na ciasto kruche zagniatamy jednolite ciasto. 

Do zrobienia ciasta potrzebne nam będą (składniki stawiamy przed dzieckiem, kolejno je 

nazywając):

mąka, jajko, cukier puder, masło.

Teraz wszystko wsypiemy do miski. (pokazujemy dziecku symbol: wsypywać).

Wszystkie składniki  dodajemy do miski.

Brawo! Dodaliśmy już nasze składniki, teraz musimy je wymieszać ( symbol: mieszać).

Kiedy nasze ciasto jest wymieszane trzeba je ugnieść. Pomożesz mi?  ( symbol: ugniatać).

Brawo! Ciasto gotowe. Teraz schowamy je do lodówki. (symbol: chować do lodówki)

Owijmy  ciasto w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na ok. 1 godzinę. Teraz mamy chwilę 

na odpoczynek.

Chyba nasze ciasto jest już zimne. Sprawdzimy? Dotknij. Podajemy dziecku zimne ciasto, żeby 

sprawdziło czy jest zimne.                                                                                                                      

Teraz musimy go rozwałkować i włożyć do foremki.

Wspólnie wałkujemy duży placek na papierze do pieczenia. Placek przycinamy na prostokąt  i  

przekładamy razem z papierem do pieczenia na dużą blachę. Z resztek ciasta formujemy wałeczki i 

robimy brzeg.                        



Teraz dodamy do naszego ciasta dżem. Spróbuj jaki słodki. Dajemy dziecku spróbować dżem    

i  rozsmarowujemy go na cieście.

Teraz nasze ciasto wstawimy do piekarnika, żeby się upiekło.                                                        

Uwaga!. Piekarnik jest gorący.  Pieczemy w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut w temperaturze 

180°C, grzałka góra- dół, aż brzegi się zarumienią. Blachę z ciastem wyciągamy na blat i 

pozostawiamy do ostygnięcia.

Masę kajmakową mieszamy łyżką w miseczce,aby zrobiła się gładka i miekka. następnie 

rozsmarowujemy na wystudzonym cieście.                                                                                           

Zapraszam Cię do dekorowania naszego mazurka. Tak przygotowane ciasto dekorujemy 

bakaliami według uznania.

Popatrz jaki piękny mazurek nam wyszedł. Brawo!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

mailto:domowo393@gmail.com

