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Dzień dobry Wszystkim! 

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca! Z tej okazji przedstawiam zajęcia kulinarne. Upieczemy pyszne ciasto 

dla Taty! 

                                  

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu.  

4. Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Wszyscy Tatusiowie mają swoje święto. 

Gdy Tata wróci z pracy, poczęstujmy go pysznym ciastem. 

CIASTO KRUCHE Z TRUSKAWKAMI. 

 



SKŁADNIKI 

SPÓD 

 200 g mąki pszennej lub orkiszowej lub owsianej 

 50 g mąki ryżowej lub ziemniaczanej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 150 g masła (zimnego) 

 50 g cukru 

 1 jajko 

KRUSZONKA 

 150 g mąki pszennej 

 50 g mąki ryżowej lub ziemniaczanej 

 50 g cukru 

 125 g masła (zimnego) 

ORAZ 

 800 g truskawek 

 3 łyżki mąki ziemniaczanej 

 cukier puder 

PRZYGOTOWANIE 

 Formę o wymiarach około 24 x 34 cm wyłożyć papierem do pieczenia. 

 Do miski przesiać obydwie mąki, dodać proszek do pieczenia, cukier, pokrojone na kawałki 

masło i jajko. Rozcierać palcami masło z resztą składników na drobną kruszonkę, następnie 

szybko zagnieść ciasto łącząc składniki w jednolitą kulę. Ciastem wyłożyć dno i kawałek boku 

formy. Spód podziurkować widelcem i wstawić do lodówki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni 

C. 

 Wstawić blaszkę z ciastem do piekarnika i piec przez 15 minut na blado złoty kolor. Wyjąć 

ciasto, ale nie wyłączać piekarnika. 

 Kruszonka: do miski wsypać obydwie mąki, dodać cukier i pokrojone na kawałeczki zimne 

masło. Rozcierać palcami masło z resztą składników aż powstanie kruszonka (drobne okruszki 

ciasta). 

 Truskawki: pokroić na mniejsze kawałki (np. na ćwiartki), włożyć do miski, wymieszać z mąką 

ziemniaczaną. 



 Na podpieczony spód wyłożyć truskawki, na wierzch rozsypać kruszonkę i wstawić do 

piekarnika. Piec przez ok. 35 - 40 minut na złoty kolor. Po upieczeniu posypać cukrem 

pudrem. 

  

WSKAZÓWKI 

Można użyć mąki owsianej zamiast pszennej.  

5. Oto piosenki o Tacie  

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8 

 

Życzę smacznego! 

 Zachęcam do wysyłania zdjęć dziecka z Tatą na domowo393@gmail.com.  

Pozdrawiam serdecznie! 
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