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KOCHANE DZIECI

Wiemy już, jak smakują i wyglądają truskawki, maliny i  jagody. Dzisiaj spróbujemy moreli. To 
pyszne i zdrowe owoce lata.
Zapraszam, ale najpierw przywitajmy się.

 ,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami.

MORELE

Zapraszam rodziców i dzieci zabawy i do wykonania muffinek z morelami. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: wydrukowana karta pracy, kredka, morele i inne 
owoce, składniki na muffiny podane poniżej. 

ZAGADKA- odgadnij zagadkę, a dowiesz się, jaki owoc dzisiaj poznamy?

Owoce o słoneczno- pomarańczowym kolorze,
podobne nieco do brzoskwiń,
jednak sporo mniejsze.
Mają włochatą skórkę 
i słodki , delikatny miąższ. (morela)

 „MORELE” – dzieci dotykają owoce, wąchają je, sprawdzają czy są miękkie czy twarde, jaki 
mają kolor, co jest w środku po przekrojeniu, próbują, opisują ich cechy.



KATA PRACY (poniżej)- wydrukuj i wykonaj polecenie.

,,CIASTO ’’- masaż relaksacyjny 
Siadamy za dzieckiem na podłodze i czytając wiersz masujemy dziecko według wskazówek.

 Ugniatam ciasto na placek, 
 (ugniatamy plecy, naśladując wyrabianie ciasta)
poszczypię,
(delikatnie szczypiemy plecy)
pogłaszczę, 
(głaszczemy plecy)
ubiję, 
(stukamy delikatnie pięściami w plecy)
rozpłaszczę, 
(ugniatamy całymi dłońmi plecy)
podrapię, poskrobię, 
(skrobiemy palcami na całych plecach)
wiśniami ozdobię. 
(stukamy palcem wskazującym, naśladując wciskanie owoców w ciasto)

 „KOMPOZYCJE Z OWOCÓW”- dajemy dziecku duży papierowy talerz i owoce. Prosimy aby 

ułożyło  kompozycję z przygotowanych owoców np.: morele, truskawki, banan, jabłka (owoce 

mogą być pokrojone, wtedy mniej ich potrzebujemy).

GRATULACJE! ZADANIE WYKONANE !

Praca dla chętnych:

ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA KULINARNE

MUFFINY Z MORELAMI- bardzo proste, jak każde muffiny, owocowe i chrupiące dzięki 
kruszące. 



Składniki:

250 g mąki

2 łyżeczki proszku do
pieczenia

100 g cukru

1 łyżeczka cukru waniliowego

200 g jogurtu naturalnego

50 ml mleka

Kruszonka:

30 g masła

60 g mąki1 jajko

110 ml oleju

2-3 morele

30 g cukru

Przygotowanie:

Mąkę, cukier zwykły, waniliowy i proszek do pieczenia wymieszać w misce. W drugim naczyniu 
połączyć jogurt, mleko, jajko i olej. Suche składniki dodać do mokrych i wymieszać łyżką tylko do 
połączenia składników.

Wykonać kruszonkę. Masło rozpuścić i wystudzić. Połączyć z mąką i cukrem, rozetrzeć w palcach, 
aż do uzyskania struktury kruszonki.

Ciasto wyłożyć do foremek/papilotek. Morele pokroić w mniejsze cząstki, po 2 - 3 kawałki ułożyć 
na cieście. Na wierzch wyłożyć kruszonkę.

Piec 20 - 25 minut w temperaturze 180°C.

GOTOWE! UMYJMY DŁONIE WODĄ I MYDŁEM!

SMACZNEGO!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KATA PRACY- odszukaj połówki moreli. Połącz je.


	Kruszonka:
	30 g masła
	60 g mąki1 jajko
	30 g cukru

