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W tym numerze: 

 

 

Duże bańki mydlane... 

Wiosna - ach to ty... 

Ulubione kwiaty klasy Ia 

Jak zrobić zielnik 

Kącik sportowy: Piłka nożna 

Paul Pogba, Robert Lewandowski 

Kącik przyrodniczy:  

labrador retriever, kot syberyjski, 

legwan zielony, kapucynka czuba-

ta  

Opieka nad psami 

Zawody: regionalny przedsta-

wiciel farmaceutyczny, urzęd-

nik skarbowy 

Zrób to sam: miecz z plasteliny 

Wiosenne łamigłówki 

Wiosenna kolorowanka 

Kuchnia malucha:  

Ciasto drożdżowe z kruszonką 

Wiosna, wiosna… - wiatraczek Bańki mydlane z wiatraczkiem GRATIS!!! 

3 zł 
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Bańki mydlane to świetna zabawa dla małych i dużych. Płyn do zrobie-

nia baniek mydlanych możemy przygotować sami w domu. 

 

Do ich zrobienia  potrzeba: 

-1 litr ciepłej wody, 

-100 ml płynu do mycia naczyń, 

-1 łyżkę gliceryny (można ją kupić w aptece), 

- małą miskę.  

 

Do wykonania przyrządu do robienia baniek potrzebujemy 2 kijków 

i kawałek bawełnianego sznurka, który łączymy za pomocą taśmy izola-

cyjnej. Na dole sznurek musi być dłuższy, by razem tworzył odwróco-

ny łuk. Składniki płynu mieszamy spokojnie, by nie powstała piana, któ-

ra przeszkadza przy robieniu baniek. Jeżeli jest, należy ją zdjąć. Trzeba 

także uważać, by sznurek nie był zaplątany.  

Życzę dobrej zabawy przy puszczaniu wielkich baniek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Lipski 

Tęczowe barwy  

bańki mydlanej  

powstają w wyniku  

zjawiska iryzacji. 

Duże bańki mydlane... 

W E S O Ł A  K L A S A  



Wiosna - ach to ty... 
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Rozpoczęła się najpiękniejsza pora roku – wiosna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Walczak 

 

W maju kwitną drzewa, zieleni się trawa i pojawia się dużo pięknych kwiatów. Choć po-

goda do tej pory była zimna i deszczowa, to kwitną już tulipany, bratki i pelargonie. 

Wkrótce zobaczymy także konwalie oraz bzy, które będą zachwycać nas swoim pięknym 

zapachem. Na zdjęciach prezentuję się z pierwszymi kwiatami tej wiosny. Czekam rów-

nież z niecierpliwością na moje ulubione kwiatki, czyli aksamitki. 

Wiosną warto odwiedzić 

Ogród Botaniczny w Powsinie 

- miejsce piękne o każdej 

porze roku, ale teraz 

szczególnie... 
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Ulubione kwiaty 
Uczniowie klasy Ia powiedzieli nam,  

jakie są ich ulubione kwiaty. 

Zobaczcie sami!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

W E S O Ł A  K L A S A  

Nikodem 

 

tulipany 

Mania 

 

krokusy 

Michalina 

 

róże 
Mateusz 

 

tulipany 

Kalina 

 

krokusy 

Igor 

 

stokrotki 

Ignacy 

 

przebiśniegi 

Natalia 

 

krokusy Oliwier 

 
mniszki lekarskie 

Matylda 

 

żonkile 

Karol 

 

krokusy 
Maja 

 

krokusy 

Daniel 

 

przebiśniegi 
Wiktoria 

 

róże 

Michał 

 
mniszki lekarskie 



Jak zrobić zielnik 
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To, jak będzie wyglądał twój zielnik, zależy właściwie tylko od twojej 

wyobraźni.  To Ty decydujesz, czy umieścisz w nim tylko liście, czy 

może same kwiaty. 

Ja zaczęłam robić swój zielnik jakieś dwa lata temu w wakacje i są 

tam wszystkie rodzaje roślin: kwiaty, liście i inne. W Internecie znaj-

dziesz wiele sposobów zrobienia zielnika. Ja opiszę, jak ja zrobiłam 

swój własny zielnik. 

Najprostszym sposobem na przygotowanie zielnika jest zgromadze-

nie kilku potrzebnych materiałów. Oto one: 

- zeszyt lub notes – format A4 lub większy, 

- gazety czarno-białe, 

- taśma, 

- długopis, 

- folia do laminacji. 

 

Krok 1. Wybór roślin - Na początku zdecyduj, jakie rośliny mają się znaleźć w twoim zielni-

ku. Możesz stworzyć zielnik tematyczny. Przykładowo zielnik z liści jesiennych pozwoli zebrać 

w jednym miejscu okazy, które pięknie przebarwiają się o tej porze roku. Możesz do każdego 

egzemplarza dołączyć opis gatunku, miejsce zebrania, rok i wiele innych informacji. 

Krok 2. Zbieranie roślin - Jak już zdecydujesz, jakie rośliny będziesz gromadzić, to pora na 

zbiory. Ja większość moich roślin zebrałam z rodzicami na spacerach po łąkach i lasach oraz 

czasami od cioci z ogrodu. Jest to bardzo fajna forma spędzenia czasu z bliskimi. 

Krok 3. Suszenie roślin -  Po zebraniu roślin czas na ich wysuszenie. W tym celu użyj zwy-

kłych gazet codziennych (czarno-białych). Każdą roślinkę rozłóż delikatnie i włóż pomiędzy 

dwie strony gazety, a następnie przygnieć ciężkim przedmiotem. Od czasu do czasu należy de-

likatnie wymieniać gazety, aby rośliny nie spleśniały. 

Krok 4. Laminowanie – Gdy już rośliny będą dobrze wysuszone, włóż je do foli laminacyj-

nej, przykryj ściereczką i zaprasuj żelazkiem (poproś o pomoc rodziców, aby się nie popa-

rzyć). Następnie wytnij po obrysie. 

Krok 5. Wklejenie do zielnika – Wklej roślinę do zielnika i podpisz. A skąd wiedzieć jaka 

to roślina? Wystarczy, że zrobisz zdjęcie i wyszukasz obraz w wyszukiwarce. 

 

I gotowe!!! Ja w swoim zielniku mam 43 okazy roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

Zofia Przybysz Kilka okazów z mojego zielnika 



 

 

 

          

S T R .  6  

Kącik sportowy 

PIŁKA NOŻNA 

 

Paul Pogba - urodził się 15 marca 1993 r. 

w małej miejscowości niedaleko Paryża. Gra 

w reprezentacji Francji na pozycji środkowego 

pomocnika. Jest bardzo wysoki, ma 191 cm 

wzrostu oraz długie ręce i nogi, dlatego nazywają 

go Pawłem Ośmiornicą. To bardzo szybki, znako-

mity technicznie oraz dysponujący mocnym ude-

rzeniem zawodnik. Karierę piłkarską zaczynał we 

francuskim Le Havre. Latem 2009 roku trafił do 

Manchester United i grał tam w zespole mło-

dzieżowym. W Premier League zagrał dopiero 

w 2012 roku. W lato przeniósł się do Juventusu 

Turyn, gdzie jego talent eksplodował. Z drużyną 

z Turynu czterokrotnie zdobywał mistrzostwo 

Włoch. Pod koniec 2013 roku otrzymał tytuł Złotego Chłopca – najlepsze-

go piłkarza młodego pokolenia w Europie. W roku 2016 wrócił do Manche-

steru United. W reprezentacji Francji gra od 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Cienkowski 

W E S O Ł A  K L A S A  



Kącik sportowy 
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Wojciech Jóskowski 

PIŁKA NOŻNA 

 

Robert Lewandowski - to polski piłkarz gra-

jący na pozycji napastnika w klubie Bayern Mo-

nachium oraz w reprezentacji Polski. Uważany 

za najlepszego polskiego piłkarza w  historii. 

Urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. 

Swoją przygodę piłkarską zaczął już w młodym 

wieku grając w klubie Partyzant Leszno. W wie-

ku 11 lat dołączył do Varsovii Warszawa, gdzie 

występował przez 7 lat w drużynach młodzieżo-

wych i juniorskich. W tamtym czasie wyróżniał się niskim wzrostem i niewielką masą ciała, 

dlatego nosił pseudonim „Bobek”. W styczniu 2005 trafił do IV-ligowej Delty Warszawa, 

która była zapleczem Legii Warszawa. W Delcie Warszawa rozegrał 17 meczy, w których 

strzelił 4 gole. W 2006 roku podpisał kontrakt z trzecioligowym Zniczem Pruszków.  Roze-

grał tam 2 sezony, w których zdobył króla strzelców drugiej i trzeciej ligi, łącznie strzelając 

37 goli w 63 meczach. 18 czerwca 2008 został sprzedany do Lecha Poznań, gdzie wystąpił 

łącznie w 82 spotkaniach. Strzelił w nich 41 bramek i zanotował 20 asyst. W 2010 roku Ro-

bert Lewandowski przeszedł do niemieckiego klubu Borussi Dortmund. Z drużyną zdobył 

Mistrzostwo Niemiec (w sezonie 2010/2011 i 2011/2012), Puchar Niemiec (w sezonie      

2011/2012) i Superpuchar Niemiec (w sezonie 2013/2014). Wraz z Borussią dotarł również 

do Finału Ligi Mistrzów (w sezonie 2012/2013). Sam został królem strzelców Bundesligi 

(w sezonie 2013/2014). W Borussii rozegrał łącznie 187 meczów, w których strzelił 103 

bramki i zanotował 43 asysty. 4 stycznia 2014 roku Lewandowski został zawodnikiem Bayer-

nu Monachium. Dotychczas zdobył wraz ze swoim klubem: pięciokrotnie mistrzostwo Nie-

miec, dwukrotnie Puchar Niemiec, pięciokrotnie Superpuchar Niemiec, puchar Ligi Mistrzów 

UEFA i Superpuchar Europy. Robert został również trzykrotnym królem strzelców Bundesli-

gi, jednokrotnym Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów UEFA. W sezonie 2020/2021 jako 

pierwszy Polak w historii otrzymał nagrodę Piłkarza Roku UEFA, przyznawaną dla najlepsze-

go zawodnika na świecie. Robert Lewandowski dotychczas dla Bayernu Monachium rozegrał 

326 meczy, strzelając w nich 289 bramek i 64 razy asystując.   

 

 

 

Dziennikarze sportowi: 

Olek i Wojtek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bundesliga_niemiecka_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_(2010/2011)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA_(2012/2013)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bayern_Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bayern_Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz_Roku_UEFA
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   Dejzy 

 

Kącik przyrodniczy 
Labrador retriever 

Te milusińskie psy żyją od 10 do 12 lat, występują w kolorach bisz-

koptowych, brązowych i czarnych. Są to bardzo mądre, towarzyskie, 

żywiołowe i ruchliwe psy. Uwielbiają dzieci, zabawę, bieganie, apor-

towanie i długie spacery. Obcych witają przyjaźnie, machając rado-

śnie ogonem i lizaniem. Dejzy jest ciekawska, ale najlepiej czuje się 

w towarzystwie i nie lubi zostawać sama w domu. Kocham mojego 

psa i nie oddałabym jej za żadne skarby, pomimo, że strasznie chra-

pie w nocy.   

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Błaszczyk 

Kot syberyjski 

Pochodzi oczywiście z Syberii, gdzie ukształtował go mroźny klimat Rosji, dzię-

ki czemu jest silnym zwierzęciem o dobrym zdrowiu. Żył od wieków jako dzi-

kie, a następnie udomowione zwierzę. Kot syberyjski mimo swej wyjątkowej 

urody, nie był znany w Europie Zachodniej, do której trafił w latach 90. Panuje 

przekonanie, że koty tej rasy nie uczulają ludzi tak jak koty innych ras. Futro 

kota syberyjskiego jest lśniące i bardzo gęste (zwłaszcza zimą), ale nie tak dłu-

gie, jak np. u persa. Jego wyjątkowym atutem jest piękna  grzywa, dzięki której 

często porównywany jest do lwa. Włos kota syberyjskiego jest puszysty i za-

pewnia mu odporność na mróz. To kochający kot o niezwykłym charakterze. 

Serce Syberyjczyka jest tak ciepłe, jak jego ojczyzna jest zimna. Kocha ludzi i chce 

być blisko nich, więc spodziewaj się, że ten czuły kot pójdzie za tobą wszędzie. 

Rasa ta uwielbia ludzi i musi być blisko swoich właścicieli. Będą czekać na Ciebie 

pod drzwiami, kiedy wrócisz do domu. Jest bardzo inteligentny i szybko nauczy 

się odpowiednich zachowań, aby uzyskać to, czego chce. Kot syberyjski cieszy się 

z towarzystwa rodziny, dlatego jest doskonałym przyjacielem dla osób, które 

chcą kota o charakterze psa. Mimo swojej łagodnej osobowości, uwielbiają zaba-

wę i psoty. 

Pola Jaworska 

W E S O Ł A  K L A S A  

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/zwierzeta-domowe/kot-perski-wymagajacy-elegant-charakter-choroby-pielegnacja-aa-v7sZ-h1Uq-Sz8u.html


Kącik przyrodniczy 
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Legwan zielony 

Jest to gatunek dużej, nadrzewnej jaszczurki, pochodzącej z Ameryki 

Środkowej i Południowej. Jest roślinożercą. Zwykle dorasta do 1,5 

metra długości, a niektóre osiągają ponad 2 metry, ważąc 20 kg. Pomi-

mo swej nazwy legwany zielone mają różne barwy. Grzbiet i ogon 

zwierzęcia pokrywa rząd kolorów kolców, służących do obrony. Jak 

wiele innych jaszczurek, chwycony za ogon odrzuca go, ale później on 

mu odrasta. Legwan zielony ma bardzo dobry wzrok, nawet z dużej 

odległości. Zęby są bardzo ostre, mogą przeciąć ludzką skórę. Legwa-

ny zielone na wolności można spotkać nad wodą. Są bardzo zwinne, 

potrafią spaść z 17 metrów, lądując bez uszczerbku na zdrowiu. Czę-

sto spotykane są jako zwierzęta domowe z powodu spokojnego usposobienia i jaskrawych barw. 

Lena Stankiewicz 

 

 

Kapucynka czubata 

 
 

Zofia Przybysz 

        Wojtek i PysioKoń fry-

zyjski 

Kapucynka czubata 
 
Kapucynka czubata, płaksa jest to gatunek ssaka naczelnego. Występująca 

licznie w Ameryce Południowej kapucynka czubata, oprócz oryginalnego 

wyglądu, zadziwia również inteligencją. Większość spomiędzy nich ma sze-

rokie przegrody nosowe, na boki rozchodzące się nozdrza, twarz okrągłą, 

błyszczące oczy, piękne futerko i długie ogony. Natury mają wesołe, ale 

również kapryśne. Jedna nie cierpi dzieci, a obdarza swą sympatią panie, inna 

uwielbia jedną lub dwie małpy, a krzyczy na inne. Kapucynka ma na głowie 

rogi. Nie są to jednak prawdziwe rogi, a w taką oto oryginalną fryzurę ukła-

dają się włosy małpki. Czasem włosy kapucynki czubatej  zamiast rogów 

tworzą kształt czapeczki i to one między innymi wyróżniają ją spośród in-

nych małp. Kapucynka czubata ma szarą lub brązową sierść. Szara twarz 

i uszy kapucynki czubatej są owłosione. Są to zwierzęta społeczne. Żyją 
w sporych grupach liczących od kilku od czterdziestu osobników. Mała kapucynka pierwszych kilka 

miesięcy swojego życia spędza właściwie na grzbiecie matki. W warunkach naturalnych kapucynki 

czubate żyją od 15 do 20 lat, natomiast w niewoli potrafią żyć nawet do 40. Kapucynka czubata jest 

zwierzęciem wszystkożernym. Przykładowo odżywia się owocami, nasionami, pędami roślin, orzecha-

mi, kwiatami, jak również pająkami, owadami i małymi ptakami. Nie pogardzi nawet nietoperzami. 

Hodowaną małpkę można nauczyć podawania choremu pokarmu łyżeczką, jak również pomocy przy 

prostych codziennych czynnościach. Ponadto kapucynki czubate pływają, malują i używają prostych 

narzędzi, które same wytwarzają. 

Ciekawostka: Narzędzia wytwarzane przez kapucynki czubate do złudzenia przypomi-

nają te, którymi posługiwali się przodkowie homo sapiens sprzed trzech milionów lat.   

 

 

Hej dzieciaki, polecam również obejrzeć dwa filmy: „Noc w muzeum” i „Noc w mu-

zeum 2”. Jednym z bohaterów jest tam właśnie kapucynka, która jest bardzo psotna. 

Zofia Przybysz 
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Opieka nad psami 

Pieski to wspaniałe zwierzęta, mądre i przyjacielskie.  W wielu domach są 

jak członkowie rodziny. Pamiętajmy jednak, by dobrze się 

nimi opiekować. 

 

Pieski trzeba codziennie karmić i zapewnić im dostęp do 

świeżej wody. Moje pieski najbardziej lubią obgryzać kości. 

Gdy dostaną kość, chodzą z nią cały dzień w mordce 

i szczekają na wszystkich, którzy próbują się do nich zbli-

żyć. 

 

Pieski, które mieszkają na dworze, muszą mieć gdzie schować się przed 

deszczem czy śniegiem. Buda jest doskonałym domem dla takich piesków.  

 

Z pieskami trzeba wychodzić na spacery, bawić się, gła-

skać, drapać za uszkiem, wyczesywać, aby czuły się kocha-

ne. Można też kupić pieskom jakieś zabawki.  

 

Mój mały piesek Abuś bardzo lubi grać w piłkę. Łapie ją 

ząbkami albo łapkami i nie puszcza, a kiedy gramy, odbija 

piłkę łapkami i strzela gole. Nie myślcie sobie, że z nim wygracie, bo on 

i tak zawsze wygrywa! ;)  

 

Bawić się można też z pieskami wodą. Mój duży piesek 

Michałek bardzo lubi, jak lejemy go wodą z węża ogro-

dowego. Najbardziej lubi łapać wodę pyskiem i gonić ją 

w najlepsze! ;)  

 

Gdy idziemy z psem na spacer, weźmy ze sobą woreczek na psie odchody, 

aby nikomu nie zostawić niemiłej „niespodzianki” na trawniku. 

 

Można też pieski tresować, czyli uczyć np. siadania, leżenia czy 

podawania łapy. 

 

Trzeba też dbać o zdrowie piesków. Każdy piesek powinien 

mieć książeczkę zdrowia i co roku być szczepiony przeciw 

wściekliźnie. 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Chmielewska 

W E S O Ł A  K L A S A  

Moje pieski:  

Abuś i Michałek 

Czas na spacer 



Regionalny przedstawiciel farmaceutyczny 

 

Mój tata zajmuje się sprzedażą leków do aptek, hipermar-

ketów, marketów. Wyjeżdża codziennie rano samocho-

dem służbowym, aby dotrzeć do umówionych osób od-

powiedzialnych za zamawianie leków. Musi utrzymywać 

dobre kontakty z najważniejszymi kontrahentami. Ma za 

zadanie kreować pozytywny wizerunek firmy. Praca 

w tym zawodzie wiąże się z częstymi wyjazdami służbo-

wymi. Tacie bardzo podoba się ta praca, chociaż ja nie 

chciałabym pracować w tym zawodzie.  

Zawody 
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Urzędnik skarbowy         

 
Zadaniem mojej mamy jest przyjmowanie i kontrola 

deklaracji i zeznań podatkowych. Kontrola jest doko-

nywana pod względem formalnym, merytorycznym 

i rachunkowym. Urzędnik skarbowy przeprowadza 

też kontrolę źródłową, służącą ocenie faktycznych zo-

bowiązań podatkowych. Ponadto ma obowiązek 

udzielać informacji o zasadach opodatkowania oso-

bom fizycznym, prawnym i jednostkom administracyj-

nym. Urzędnik podatkowy pracuje w biurze. Ma stałe 

miejsce pracy. Pracę wykonuje w stałe dni i godziny 

(8 godzin dziennie, w dni powszednie). Większość 

czasu w ciągu dnia spędza w pozycji siedzącej. Dużą 

część zadań wykonuje przy komputerze. Praca ta wią-

że się także z intensywnym kontaktem z petentami. 

Mama bardzo lubi swoją pracę i ja jak dorosnę to też 

zostanę urzędnikiem.            

 

Malwina Rokicka                                                                          
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Jak wykonać miecz dekoracyjny z plasteliny 刀 

                                                                                                                                              

Cześć, mam na imię Oskar i pokażę Wam, jak szybko i łatwo zrobić de-

koracyjny miecz japoński z plasteliny. 

 

Na początek pracy musimy przygotować plastelinę oraz kilka narzędzi 

do formowania i przycinania (np. nożyk plastikowy oraz skuwkę od dłu-

gopisu do wykonania dziurek). 

 

Pracę zaczynamy od formowania klingi miecza z białej i żółtej plasteliny.  

 

 

 

 

 

Następnie z czarnej plasteliny formujemy jelec miecza i robimy dziurki 

lub inne ozdobniki. 

 

Ostatnią częścią miecza jest rękojeść, którą wykonujemy z czerwonej 

plasteliny. 

 

 

 

Na koniec łączymy ze sobą wszystkie elementy, pamiętając, żeby robić 

to bardzo delikatnie. 

 

Możemy również wykonać stojak na miecz, używając do tego brązowej 

plasteliny, wyglądającej jak drewno. 

Po zakończeniu pracy mamy ładną dekorację np. na biurko. 

 

 

 

Oskar Piątkowski 

Zrób to sam 

W E S O Ł A  K L A S A  



Wiosenne łamigłówki 
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Czy wiesz, którą królewnę  

wybierze królewicz Bonifacy? 

Pokoloruj jego wybrankę. 

Powodzenia! 

To słonica Tosia, 

 która ma do wykonania zadanie. 

Popraw po śladzie wszystkie wzory 

złożone z kropek. 



S T R .  1 4  

 

 

 

 

 

Wiosenna kolorowanka 

W E S O Ł A  K L A S A  

Święty  



SMACZNEGO! 

 Kuchnia malucha 
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Karolina Adamowicz 

       Ciasto drożdżowe z kruszonką 
Ciasto drożdżowe to jedno z najpyszniejszych ciast, jakie jadłam. Jest dość pracochłonne, ale wcale nie 

takie trudne. Podczas robienia ciasta drożdżowego trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach: drożdże 

muszą być świeże, wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową, mąkę trzeba przesiać, 

żeby ją napowietrzyć i nie stawiać wyrobionego ciasta w przeciągu. Ciasto najlepiej smakuje ze szklan-

ką mleka. Bardzo lubię piec z mamą i moją siostrą ciasta, jest to bardzo wesoło spędzony czas.  

Składniki 

Składniki na ciasto: 1,5 szklanki cukru, 7,5 dag drożdży, 4 szklanki mąki, 1,5 szklanki mleka, 5 żółtek, 

180 g masła, tłuszcz do wysmarowania blachy. 

 

Składniki na kruszonkę: 125 g masła, pół szklanki cukru pudru, cukier waniliowy, szklanka mąki 

krupczatki. 

 

 

Przygotowanie 

Blachę smarujemy tłuszczem. Masło roztapiamy i odstawiamy do wystygnięcia. Drożdże rozcieramy 

w mleku z łyżką cukru i łyżką mąki. Tak powstaje rozczyn. Odstawiamy go w ciepłe miejsce, przykry-

wamy ścierką. Mama mówi, że drożdże nie lubią przeciągów, ale podobno lubią muzykę, więc zawsze 

włączamy radio. W tym czasie, gdy czekamy aż rozczyn „urośnie”, przesiewamy mąkę do naczynia, 

w którym będzie wyrabiane ciasto. Dodajemy cukier puder, żółtka, szczyptę soli i rozczyn z drożdży. 

Mieszamy składniki, najlepiej ręcznie, i dodajemy powoli ostudzone masło. Wyrabianie ciasta drożdżo-

wego rękami wymaga trochę siły, więc zwykle pomaga mi mama. Ciasto powinno być gładkie i spręży-

ste. Wtedy przekładamy je do blachy i przykrywamy, żeby mu było ciepło. Odstawiamy na około 25 

minut. W tym czasie robimy kruszonkę. Masło, mąkę krupczatkę, cukier puder i cukier waniliowy mie-

szamy w naczyniu palcami aż składniki się połączą i powstanie kruszonka. Kruszonka jest pyszna, dlate-

go lubię podjadać. Gdy ciasto urośnie, posypujemy kruszonką i wstawiamy do ciepłego, ale nie gorące-

go piekarnika. Ciasto pieczemy w temperaturze 160°C przez około 45 minut. Po upieczeniu uchylamy 

drzwiczki piekarnika i po 10 minutach wyjmujemy blachę. W całym domu rozchodzi się bardzo smako-

wity zapach. Życzę wszystkim smacznego!  
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WIATRACZEK 

Spróbuj zrobić sam  

lub poproś o pomoc 

rodziców. 

Powodzenia!!! 


