
Poniedziałek, 25.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Wielkimi krokami zbliża  się Dzień 

Matki. Bardzo ważne święto. Zazwyczaj w przedszkolu szykujemy z dziećmi prezenty dla ich mam.

Tym razem może uda się, aby tata lub babcia  zastąpili mamę w trakcie zabaw z dzieckiem. Jeżeli 

nie ma takiej możliwości to też nic nie szkodzi, ważne by dziecko włączyło się aktywnie w 

przygotowania do Dnia Mamy. Dziś planujemy przygotować ciasto a jutro zrobimy drobne 

upominki. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy.

Ciasto dla mojej Mamy.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ PONIEDZIAŁEK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz co dzisiaj zrobimy na zajęciach.

Zapraszam do zabawy!

Słuchamy aktywnie piosenki z wykorzystaniem symboli z załącznika. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRx_dzSfK3U  Najłatwiejsze ciasto w świecie

Jutro będzie  Święto Mamy. Na tę okazję przygotujemy ciasto. 

To pyszne czekoladowe ciasto z bananowo- kremową niespodzianką w środku.

Nazywa się KOPIEC KRETA.

Staramy się by dziecko aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu ciasta. Zachęcamy by wspólnie 

miksować, mieszać, wsypywać, obierać. Wszystko to pod opiekuńczym okiem dorosłego oraz z 

wykorzystaniem alternatywnej komunikacji AAC.

Składniki:

• 340g mąki pszennej 

• 200 g cukru 

• 250 ml szklana mleka 

• 210 ml oleju 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia, czubata 

• 1/2 łyżeczki sody oczyszczanej 

• 4 łyżki kakao 

• 2 jajka 

Dodatkowo:

• 5 bananów 

• 500 ml śmietany 36% 

• 100g gorzkiej czekolady 

• 4 łyżki cukru pudru 

• 1 cytryna

https://www.youtube.com/watch?v=PRx_dzSfK3U


Ciasto:

Jajka wbijamy do misy miksera i ubijamy z cukrem na gładki, puszysty krem. Mąkę mieszamy  z 

kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Na przemian dodajemy  do ubitych jajek suche składniki 

przesiane przez sito, mleko oraz olej. Wylewamy ciasto  do tortownicy o średnicy 24 cm wyłożonej 

papierem do pieczenia, bądź wysmarowanej tłuszczem i poprószonej kakao. Pieczemy w 

temperaturze 160 stopni, ok. 50 minut, termoobieg, do tzw. suchego patyczka.

Z ciasta odcinamy wierzch na wysokości około 2 cm. Wydrążamy delikatnie połowę miąższu tak, 

aby zostały brzegi ciasta i nietknięty spód.

Krem: 

Czekoladę kroimy na drobne kawałki lub trzemy na tarce. Śmietanę ubijamy na niskich obrotach z 

cukrem pudrem. Dodajemy czekoladę i mieszamy. Banany obieramy ze skórki, wierz kropimy 

sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Układamy w wydrążonym cieście. Nakładamy śmietanę, 

kształtując kopiec. Wierzch posypujemy rozdrobnionym ciastem i lekko dociskamy. Ciasto 

schładzamy  w lodówce przez 30 minut.



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.


