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KOCHANE DZIECI

Święta Wielkanocne to chwila radości  i czasu spędzonego wspólnie z rodziną, jak również 
wielkanocne zapachy żurku, mazurków i babek.

WIELKANOCNA BABKA

Zapraszam rodziców i dzieci do upieczenia wielkanocnej baby i do zabawy. Zachęcam do używania
książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do upieczenia naszej baby potrzebne będą wymienione niżej składniki.

Popatrzcie na obrazek. 
Czy już wiecie jakie ciasto upieczemy? A może potrzebujecie jeszcze podpowiedzi? 
Posłuchajcie.

Na wielkanocnym stole 
to ona króluje.
Polana słodkim lukrem
i gościom smakuje. (babka wielkanocna)

UWAGA! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

BABA  KAKAOWA Z NADZIENIEM TWAROGOWYM- razem przygotujmy i upieczemy 
naszą babkę.
Składniki na ciasto:
¾ szklanki mleka
80 g miękkiego masła
½ szklanki cukru
2 żółtka
250 g mąki pszennej
łyżeczka proszku do pieczenia i łyżeczka sody oczyszczonej
łyżka cynamonu
łyżka kakao
pomarańcza



Nadzienie:
450g sera białego, twarogowego
opakowanie cukru waniliowego
2 jajka
2 łyżki cukru (do smaku)

Lukier:
szklanka cukru pudru 
½ soku z pomarańczy

Dodatkowo:
garść orzechów włoskich
łyżka masła lub margaryny do posmarowania formy 
mąka do posypania formy

Przygotowanie ciasta  : wszystkie składniki pokazujemy dziecku i razem wykonujemy kolejne 
czynności.
Masło ucieramy z cukrem. Ucieramy i dodajemy po jednym żółtku. Do naszej masy dodajemy 
przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą oraz kakao i cynamon. Miksujemy dodając otartą 
skórkę z pomarańczy. Wlewamy mleko, miksujemy do otrzymania jednolitej masy.

Przygotowanie nadzienia:
Biały ser ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy żółtka i ubitą pianę, mieszamy do 
uzyskania jednolitej masy. 

Foremkę do baby smarujemy tłuszczem i posypujemy mąką. 

Przekładamy 1/3 ciasta, przykrywamy masą serową i zalewamy resztą ciasta.

Pieczemy około 60min w temperaturze 180 stopni w trybie góra- dół.

GRATULACJE! BABKA JUŻ SIĘ PIECZE.

Szklankę cukru pudru ucieramy z sokiem z 1/2 pomarańczy. Lukier gotowy. 

Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

POBAWMY SIĘ W OCZEKIWANIU NA BABĘ!

,,STARY NIEDŹWIEDŹ”- masaż relaksacyjny.
Siadamy na dywanie, dziecko zwrócone do nas plecami. Wykonujemy polecenia zawarte pod 
każdym wersem.

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach.

(uderzamy paluszkami- kropki)

Była też w paseczki.

(rysujemy paseczki)

I w wesołe krateczki.



(rysujemy krateczkę)

Ta w malutkie ślimaczki.

(rysujemy ślimaczki)

I żółciutkie kurczaczki.

(rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

Cii... wiosna, wiosna ach to ty!

(masujemy całymi dłońmi)

Pobawimy się jeszcze raz?

GRATULACJE! BABKA JUŻ SIĘ UPIEKŁA. 
Czy twoja babka też tak ładnie pachnie? 

POLEJCIE JĄ LUKREM I UDEKORUJCIE ORZECHAMI.

GOTOWE! SMACZNEGO!

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


