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Temat:  „Nasze hobby, nasze pasje” 

 

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które człowieka wciąga  

i sprawia, że z radością  czeka się na kolejny tydzień, zamiast 
ponuro liczyć dni” 

 

Kryteria sukcesu: 

 rozwijam  wyobraźnię  

 wykonuję pracę plastyczną zgodną z instrukcją 

 wykonuję ćwiczenia fizyczne, wyciszając się 

 przygotowuje słodki deser według przepisu 

 

 

Na początek ponadczasowa piosenka wprowadzająca do tematu naszego tygodnia: 

Fasolki - Każdy ma jakiegoś bzika - (Domowa piosenka)-x4QQD - YouTube 

 

Praca plastyczna: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tM5IjUBVSfY


 

Strach na wróble nie taki straszny. 

 

Do wykonania naszego stracha będziecie potrzebowali: 

 papierowy talerzyk 

 kolorowy papier 

 parę guzików 

 klej 

 Flamastry 

 Kawałki włóczki bądź rafii 

 Chęci do pracy 

 

 

Wykonanie: 

Talerzyk papierowy odwracamy na spodnią stronę – będzie bazą naszej buzi 

Następnie zaczynamy ozdabianie wg wzoru.  

Pamiętajcie ze to tylko wzór, użyjcie swojej wyobraźni, stwórzcie swoje postaci. 

 

Życzę Wam cudownej zabawy i satysfakcji podczas tworzenia. 
 
 
 
Zabawa z ruchem: 
 

A dziś w propozycji zabaw ruchowych zabawy z tańcem i muzyką 
 

 
 
 

 
 

 

Poniżej  link wprowadzający do nauki tańca: 
 



Music for Children on Just Dance Kids! Bingo Song & More | Learn to Dance (Baby 
Kids) - YouTube 
 
 
 
 

A kąciku kulinarnym dziś przygotowujemy rewelacyjne dyniowe ciasteczka  
 

 
 
Składniki na około 30 sztuk:  
 115 g masła 
 150 g drobnego cukru do wypieków 
 1 duże jajko 
 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
 1 szklanka puree z dyni 
 2 szklanki mąki pszennej 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 3 łyżeczki zmielonego cynamonu 
 1 łyżeczka przyprawy do piernika 
 pół łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej 
 pół łyżeczki zmielonego imbiru 
 pół łyżeczki zmielonych goździków 
 szczypta soli 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA
https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA


Przygotowanie: 
 
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę pszenną, proszek 
do pieczenia i przyprawy – przesiać, odłożyć. 

W misie miksera umieścić masło i cukier. Utrzeć do powstania jasnej i puszystej 
masy maślanej. Dodać wanilię i utrzeć. Dodać jajko i utrzeć do całkowitego 
połączenia się składników. Dodać dyniowe puree i zmiksować do połączenia. Dodać 
przesiane i odłożone suche składniki, sól i zmiksować do połączenia się składników, 
nie dłużej. Powstanie miękkie, klejące ciasto. 

Przygotować płaską blachę do ciastek, wyłożyć papierem do pieczenia. Nabierać 
łyżką porcje ciasta i układać na blaszce w 3 – 4 cm odstępach. Następnie zwilżyć 
lekko wodą łyżkę lub dłoń i lekko przyklepać ciasteczka. 

Piec w temperaturze 180ºC przez około 10 minut lub dłużej. Gotowe ciasteczka 
ładnie wyrosną a od spodu będą złotego koloru. Wyjąć na kratkę i wystudzić. Ciastka 
cały czas pozostają miękkie. Polukrować ciastka, można oprószyć odrobiną 
cynamonu. 

Lukier: 

 1 szklanka cukru pudru 
 2 – 3 łyżki gorącej wody 
 cynamon, do posypania 

Składniki połączyć, rozetrzeć grzbietem łyżki na gładki lukier. Jeśli lukier będzie zbyt 
gęsty dodać wody. Jeśli zbyt rzadki – dosypać cukru pudru i ponownie rozetrzeć. 

 

 

Wszystkiego smacznego :-). 

 
 
 
 


