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Drodzy Rodzice, kochane dzieci!
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na
ponowne spotkanie z Wami, na wspólne
zabawy w naszych grupach. W tym
trudnym czasie oczekiwania przekazujemy
kolejny numer naszej przedszkolnej
gazetki. Mamy nadzieję, że będzie źródłem
inspiracji dla wspólnych zabaw i walki z
nudą, pomocą w planowaniu wakacyjnego
wypoczynku. Bardzo za Wami tęsknimy i
mamy nadzieję, że zobaczymy się już
niedługo.

Na pokrywce możemy układać różne
wzory np. z kolorowych bibuł, koralików .
Na pokrywkę można też nasypać kaszy
manny lub ryżu zakrywając powierzchnie i
pisać lub rysować.
ŚWIETNA ZABAWA
GWARANTOWANA
Szczególnie w ciemności- spójrzcie na
efekty.

Wasze Panie

Zabawy sensoryczne
stymulujące rozwój
zmysłów
Drogie dzieci
Jeśli nuda Wam doskwiera,
chwyć za rękę domowego przyjaciela.
Mamę, siostrę albo brata
I ruszaj na odkrywanie świata…
Zabawa zmysłami świetna sprawa
Uciechy będzie nie lada!!!

Przedstawiam propozycje zabaw:
Propozycja nr 1
Zachęcam do zrobienia tablicy
świetlnej.
Można w tym celu wykorzystać
materiały, które zazwyczaj znajdą
się w każdym domu
- pudełko z przykrywką
- folia aluminiowa
- lampki ( mogą być choinkowe,
lub cotton balls na baterie)
Pudełko wykładamy od wewnątrz
folią aluminiową, do środka
wkładamy lampki,
włączamy je i szczelnie
zamykamy pudełko.

Propozycja nr 2
Wszyscy wiemy, jak bardzo dzieci lubią
bawić się farbą i paluszkami. To
jest kolejny, ciekawy sposób
zagospodarowania czasu wolnego.
Dziecko podczas zabawy ma
możliwość pracy nad naciskiem
dłoni oraz stymulowania wrażeń
wzrokowych podczas
obserwowania, jak ,, mała kropka
zmienia się w wielką plamę, a
następnie tworzy kompozycję z
połączenia kolorów’’.
W tym celu przygotowujemy:

- kartkę,
- farby,
- folię lub koszulkę na kartki,
-taśmę.
Na kartkę wyciskamy farbę, Tworząc z
niej małe kropeczki. Następnie kartkę
przykrywamy folią, aby uniemożliwić
przesuwanie się kartki- możemy ją
przykleić dookoła do podłoża (tym samym
farba nie wydostanie się za kartkę).
Miłej zabawy!!!
Propozycja nr 3
Mieszanka oleju i zabarwionej wody
Oto co będzie nam potrzebne do
wykonania zadania:
- woreczek strunowy przezroczysty,
- olej,
- woda zabarwiona farbą (w tym
przypadku czerwona).
Dodatkowo brzegi możemy zabezpieczyć
taśmą.
Dziecko może naciskać na krople i
obserwować, jak się rozwarstwiają i
tworzą mniejsze grupy. Powodzenia ;)

Propozycja nr 4
Proponuję zabawę wodną z użyciem
stóp .
Wykorzystujemy w tym celu
piłeczki basenowe lub inne. Możemy
użyć również plastikowych zabawek.
Stawiamy obok siebie 2 miski lub
pudełka, jedno wypełnione wodą.
Będziemy teraz urządzać im kąpiel, ale
uwaga…….za pomocą stóp. Siadamy
wygodnie (ważna jest wysokość
krzesełka). Umyte piłki przenosimy za
pomocą stóp do pustej miski. Brawo!!!

Propozycja nr 5
Zapraszam do zabawy ,,Powąchaj i
zgadnij…’’
W kuchennej szufladzie na pewno
znajdziesz przyprawy. Możesz je
wykorzystać (pod nadzorem dorosłych) do
organizacji kolejnej zabawy, tym razem z
użyciem węchu.
Poproś dorosłego, aby pomógł Ci zasłonić
oczy. Następnie wąchaj proponowane
przez rodziców przyprawy i zgaduj. Jeśli
nie znasz jeszcze zbyt wielu przypraw i
ziół, możesz najpierw zapoznać się z nimi:
zobacz, jak wyglądają, powąchaj, jak
pachną, dotknij ich. Wybierz Twój
ulubiony zapach. Wskaż ten, który
podczas wąchania nie sprawił Ci
przyjemności.
Miłego…wąchania ;)

J.U.

Mamo, tato, pobawcie się ze
mną!
Pomysły na zabawy - Gdy masz czas i
siły… ale zabawy dziecięce cię
nużą .
Innymi słowy, nie chcesz być znowu
bohaterem. Nie masz ochoty szukać
niewidzialnych złodziei. Ani znowu
układać puzzli. I rządzić życiem lalek. Oto
alternatywa:
Gdy planszowe
Zaczynając od prostego „grzybobrania”
albo „chińczyka”, poprzez wszelkie inne.
Bardzo ważna wskazówka – dopasowuj
gry do poziomu wieku dziecka. Jeśli ma
cztery lata, to nie wyjdzie wam
skomplikowana gra z
milionem zwrotów akcji.
Ale już proste: „ile oczek
wyrzucisz, tyle pól
posuwasz się do przodu”,
zda egzamin. Z czasem
możesz dodawać różne
warianty – np. pierwszy
rusza ten, kto wyrzuci
„szóstkę”.
Kalambury
O ile spora część zabaw
dziecięcych nuży tym bardziej, im dłużej
trwa, o tyle z kalamburami jest odwrotnie.
Na początku ci się nie chce, ale potem
zabawa się rozkręca. Zaczynaj od prostych
pomysłów („Miau! Miau!”) i obserwuj, jak
radzi sobie dziecko.
Nasza rada: Postaraj się wciągnąć do
zabawy kogoś trzeciego, także dorosłego.
Oglądanie jego wyczynów będzie
zdecydowanie poprawiało ci humor.
Tworzenie zwierzątek z rolek po
papierze toaletowym.
Co najbardziej nudzi dorosłych w
zabawach dziecięcych? Brak celu! Dlatego
wszystko, co będzie wymagało od ciebie
kreatywności i będzie prowadziło do
czegoś ładnego, będzie zwyczajnie
ciekawe. Przykładem może być tworzenie
zwierzątek z rolek po papierze. Wystarczy
kilka kolorowych papierów, patyków,
drobinek albo nawet ziarenek, klej,
nożyczki i świetna zabawa przed wami.

Monetą do ściany.
To świetna zabawa dla rodziców, których
rozbudza rywalizacja. Wystarczy wam
moneta, zasady są proste – pstrykaniem
palców albo po prostu energicznym
ruchem ręki popychacie ją w stronę ściany.
Czyja moneta będzie bliżej, ten wygrywa.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem
będzie zrobienie zawodów z kilkunastoma
rundami.
Wyklejanie zdjęć w albumie.
Dla każdego dziecka oglądanie i
komentowanie zdjęć to wielka radość, a
dla rodzica – przyjemne zajęcie. Poproś
zatem dziecko o wybieranie zdjęć do
wklejenia – odpuść chronologię i bawcie
się dobrze.
Pomysły na zabawy z
dzieckiem - Gdy masz coś
do zrobienia…
Czyli musisz posprzątać,
ugotować, upiec… te
zabawy będą połączeniem
miłego z pożytecznym
Szukanie skarbów.
Chowasz przed dzieckiem
skarb, później ono robi to
samo dla ciebie. Kiedy
malec szuka – ty sprzątasz,
zmywasz, ścierasz. Oczywiście raz na jakiś
czas rzucasz pomocniczym hasłem. W
drugiej wersji, czyli gdy to ty szukasz –
przy okazji „ogarniasz” poszczególne
pokoje. Dla wiarygodności warto co jakiś
czas krzyknąć: „Ojej, tu też nie ma i
tutaj…”
Nasza rada: Nie przedłużaj
poszczególnych podejść zbyt mocno.
Dziecko się zniechęci.
Pieczenie ciasteczek.
Kiedy wyrobisz ciasto, zrób jedno
ciasteczko na wzór, a resztę niech kończy
dziecko. Ty w tym czasie rób to, co masz
do zrobienia – czyli albo działaj z
pociechą, albo np. zacznij przygotowywać
obiad. Tylko pod żadnym pozorem nie
narzekaj na kształt/ozdobienie ciasteczek!
Praca w ogrodzie.
Mamy, które cieszą się własnym ogrodem,
w okresie wiosennym i letnim, mają też
dodatkową pracę. Dziecko może pomóc w

tych pracach i z całą pewnością będzie
przy tym szczęśliwe. Trzy- czy
czterolatkowi wystarczy powiedzieć:
„Wyrwij wszystko to, co tu widzisz, a
mama będzie wyrywać tam. Kto będzie
miał większą kupkę, ten wygrywa. Start!”
Sianie ziół.
Każde dziecko ucieszy się z propozycji
stworzenia własnej roślinki. Możesz więc
kupić np. nasiona ziół, przygotować
„doniczki” z pojemników po jogurcie i
pokazać dziecku, co ma robić. Ono będzie
miało zajęcie (oczywiście zerkaj co jakiś
czas na efekty), a ty chwilkę dla siebie.

Pomysły na zabawy dla dzieci - Gdy
chcesz tylko usiąść i zająć się „nic
nierobieniem”
Bo po prostu padasz ze zmęczenia! Co cię
zrelaksuje i jednocześnie ubawi dziecko?
Zabawa w „ciepło – zimno”
Sprawa jest prosta. Ty, drogi rodzicu,
leżysz na kanapie i odpoczywasz.
Jednocześnie każesz dziecku szukać jakiejś
rzeczy w pokoju, w którym przebywacie.
Aby ułatwić malcowi zadanie, mówisz:
„ciepło – zimno”. Chcesz wydłużyć grę?
Wprowadź system nagród, np. chrupki
kukurydziane.
Zabawa w szpital
Jak przyjemne być pacjentem w
dziecięcym świecie! Zainwestuj w zabawki
„lecznicze”, czyli zestaw ze strzykawkami,
termometrem i całą resztą – podziękujesz
sobie wiele razy. Leżysz sobie na
dywanie/kanapie i narzekasz na ból głowy.
Mały doktor cię bada, leczy, a ty…
oczywiście odpoczywasz, bo przecież
ciężko chorujesz!
Fryzjerka/kosmetyczka
Odpowiednik szpitala, ale w wersji dla
odważnych. Daj dziecku kolorowe

kosmetyki albo szczotki i klamerki.
Zarządź, że jesteś klientem salonu
kosmetycznego lub fryzjerskiego i ciesz się
leżeniem oraz przyjemnym dotykiem
małych rączek na swojej głowie lub
twarzy. Przygotuj się na późniejszy szok,
ale pamiętaj – przecież wszystko da się
rozczesać i zmyć.
Zabawa w zgaduj zgadula!
Czyli zabawa dla nieco starszych dzieci.
Wymyślacie sobie kategorię, np.
„zwierzęta”. Dziecko zadaje ci pytania np.
„czy to ma rogi?”, które w końcu
naprowadzą je na dobrą drogę. Już sam
fizyczny odpoczynek będzie dla ciebie
przyjemny.
„Przynieś mi coś…”
Znowu – ty sobie siedzisz, a dziecko
ćwiczy rozwój poznawczy ;-). Mówisz np.
„Twoje zadanie to znalezienie czegoś
niebieskiego i małego”. Jeśli masz w domu
małego uparciucha to czasem może to dla
ciebie oznaczać nawet dziesięć minut
spokoju ;-).
Seans bajkowy
Czym innym jest po prostu posadzenie
dziecka przed bajkami, a czym innym
seans z prawdziwego zdarzenia. Przygotuj
popcorn (najlepiej zrób własny, z małą
ilością soli lub bez niej), sok, zróbcie sobie
wygodne posłanie z wieloma poduszkami,
włączcie pełnometrażową bajkę i po prostu
oglądajcie przytuleni. Komentuj z
dzieckiem, wyjaśniaj, rozmawiajcie,
cieszcie się spędzanym czasem… i
odpoczynkiem.
M.S.

Ruch i sensoryka to metoda na
smyka!
Zabawy i gry ruchowe są
charakterystyczną formą działalności
dzieci w wieku przedszkolnym.
Odpowiadają najbardziej im potrzebom ,
zainteresowaniom i rozwijają ogólną
sprawność fizyczną. Wprowadzają radosny
nastrój i dobre samopoczucie oraz dają
dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej
potrzeby ruchu.
Zabawy ruchowe są przygotowaniem

dziecka do społecznego współdziałania w
grupie, kształtują prawidłowe nawyki ,
dyscyplinę , a także pozytywne cechy
charakteru.
Koronawirus zamknął nas wszystkich w
domach. Bez przedszkoli, szkół, żłobków,
bez placów zabaw, kuleczek i spotkań z
przyjaciółmi. Czym zająć dzieci przez cały
dzień w domu? Jak sprawić, żeby bawiły
się same, dając nam czas na pracę lub
ugotowanie obiadu? Co robić z dziećmi w
domu podczas kwarantanny?

Większość z nas jest zamknięta w
„czterech ścianach” i nie ma możliwości
wyjścia z domu na podwórko lub
pojechania na działkę. Dlatego też chcemy
pokazać świetną alternatywę na zabawy
ruchowe dla dzieci w domu.
1. TOR PRZESZKÓD
Jedna z ulubionych zabaw malucha.
Wykorzystujemy do tego różne
przedmioty, które mamy pod ręką. Może to
być wiaderko od klocków, piłki, zabawki,
cokolwiek. Ustawiamy z nich slalom.
Maluch biega między przeszkodami, omija
je lub przeskakuje (tu warto zwracać
uwagę na to, żeby dziecko skakało w
prawidłowy sposób, nie obciążając
nadmiernie kolan). Można zrobić również
mini równoważnię, tworząc linię do
przejścia (np. z grubego sznurka, szalika,
w zależności od wieku i umiejętności
dziecka). Dodatkowo przydaje nam się
tunel, przez który maluch musi się
przeczołgać tuż przed metą. Zabawę
można sobie urozmaicać np. woreczkami z
grochem, szarfami i innymi przedmiotami,

które wpadną Wam do głowy, kiedy
pomyślicie o swoich zajęciach sportowych
ze szkoły podstawowej lub przedszkola.
2. WYSKOCZ ZE SKARPETEK
(Siłowanki) – siadamy razem z maluchem
naprzeciwko siebie bez butów, ze
skarpetami na stopach. Nogi mamy
wyciągnięte do przodu. Na hasło “start”
próbujemy ściągać sobie nawzajem
skarpetki, broniąc jednocześnie swoich.
Jeśli przeciwnik zgarnie nasze, próbujemy
mu je odebrać i założyć na nowo, cały
czas próbując przy tym ściągnąć jego.
Zabawa wbrew pozorom wcale nie jest
łatwa.
3. PRZYKLEJANKA
(Siłowanki) – udajemy, że nasza ręka
przykleja się do wszystkiego. To może być
stolik, ściana, nasze udo, głowa dziecka
itd. Wszystko zależy od naszej wyobraźni.
Zadanie Malucha polega na oderwaniu ręki
od tego miejsca. Musi to jednak robić
stopniowo, zaczynając od jednego palca.
Jak uwolni ostatni, nasza ręka szybko
przykleja się w inne miejsce. I chociaż
wydaje się, że to lekka zabawa, to Maluch
musi użyć jednak trochę siły, aby uwolnić
rękę (zwłaszcza, jeśli bawi się w ten
sposób z tatą).
4. PIRANIA
(Siłowanki) – to tej zabawy używamy
skarpety, którą zakładamy na dłoń. Jest to
niby groźna pirania. Maluch ucieka, a
pirania go goni. Uniki malucha powodują,
że pirania gryzie np. krzesło i jest potem z
tego powodu bardzo niezadowolona.
Maluch celowo wyprowadza ją w takie
rejony, żeby miała masę przeszkód. Jest
przy tym sporo śmiechu.
5. BABA JAGA PATRZY
Tej zabawy chyba nie musimy nikomu
opisywać. Maluch ją lubi, chociaż nie
zawsze udaje mu się stać bez ruchu ;)
Urozmaicamy ją sobie w ten sposób, że
dziecko np. idzie jak krab albo się czołga.
6. LOSOWANIE ZADAŃ
Do zabawy trzeba wcześniej przygotować
się. Na pocieszenie jednak dodamy, że raz
przygotowane kartki z zadaniami
wystarczą na długo. Na małych
karteczkach zapisujemy zadania. Mogą to
być np. 2 podskoki, 2 przysiady, 2

pajacyki, klaskanie, kląskanie, stanie na
jednej nodze, bieganie itd. Wszystko
zależy tu od nas. Kartki wkładamy do
jakiegoś pudełka. Maluch po kolei losuje
zadania, które musi następnie wykonać.
Można oczywiście losować razem z
dzieckiem i wspólnie wykonywać zadania.
7. RZUCANIE DO CELU
Można wykorzystać do tego małe piłki,
maskotki lub poduszki i karton. Ustalamy
odległość i celujemy. Zadanie można sobie
utrudniać, stojąc np. na jednej nodze lub
rzucając lewą ręką (lub odwrotnie).
Aby stymulować rozwój dziecka
zachęcamy również do zabaw
rozwijających zmysły poprzez zabawy
sensoryczne. Dostarczają one
różnorodnych bodźców i poszerzają świat
jego doznań. Nie potrzeba do nich
skomplikowanych zabawek, można
wykorzystać przedmioty codziennego
użytku i produkty spożywcze, które znajdą
się w każdym domu.

1. ZABAWY Z PIASKIEM
Najważniejszym narzędziem w czasie tej
zabawy są dziecięce rączki. To one
przesypują, ugniatają i przesiewają piasek.
Gotowe budowle można ozdobić
kamykami, muszelkami, listkami. Żeby
babki się udawały (i sprzątania było mało),
będzie potrzebny piasek kinetyczny. Jest
zawsze wilgotny, świetnie się klei i nie
rozsypuje. Można kupić go w sklepie lub
zrobić samemu - to tylko dwa składniki!
Piasek kinetyczny:
- mąka kukurydziana (tyle, ile
potrzebujecie piasku),

- olej spożywczy,
-barwnik spożywczy (opcjonalnie).
Do mąki stopniowo dodajemy olej.
Mieszamy do uzyskania odpowiedniej
konsystencji.
2. POSZUKIWANIE SKARBÓW W
PUDLE ROZMAITOŚCI
Pudło rozmaitości to prawdziwa uczta dla
zmysłów. Do środka wkładamy przeróżne
materiały, mogą to być ścinki kolorowych
tkanin, wstążki, piórka, kawałki folii
bąbelkowej, sztuczne futerko, filcowe
kulki. W pudełku chowamy niewielkich
rozmiarów skarby, na przykład gumowe
figurki albo plastikowe samochodziki.
Zadaniem malucha jest odnalezienie ich.
3. SUCHY MAKARON
Makaron w dziesiątkach kształtów i w
wielu kolorach jest znakomity do
przesypywania i segregowania.
Wypełniony nim, zakręcony słoik to
świetny grzechoczący instrument. Nieco
starsze maluchy mogą spróbować
nawlekać makaron na sznurek i zrobić
naszyjnik.
4. BAŃKI MYDLANE
Z pianą można bawić się w skali mikro –
przygotowując miskę z wodą, w której
maluch będzie mógł zanurzyć ręce, albo w
skali makro – wkładając go do wanny. Do
wypełnionego pianą naczynia wrzucamy
kolorowe piłeczki albo plastikowe zakrętki
od butelek. Zadaniem dziecka będzie
odnalezienie ich i wyłowienie ręką,
sitkiem, kuchenną chochelką. Zabawę w
wannie można połączyć z łapaniem
puszczanych przez dorosłych baniek. Tu
dziecko ćwiczy spostrzegawczość, refleks,
a nawet równowagę.

kształtach. Przydadzą się też kubeczki,
lejki, miarki kuchenne. Zadaniem malucha
może być przelewanie wody z jednego
naczynia do drugiego, porównywanie,
gdzie jest jej więcej, sprawdzanie, czy
zawartość jednego naczynia zmieści się w
drugim. A wrzucając do pojemników z
wodą zabarwione spożywczymi
barwnikami kostki lodu, dziecko poznaje
przeciwieństwa ciepło – zimno, ciało stałe
– płynne. Obserwuje też, jak lód
rozpuszcza się i barwi wodę.

5. BALONOWE STEMPELKI
Do różnokolorowych baloników nalewamy
wody (tyle, aby je obciążyć). W ten sposób
powstaną stempelki. Przygotowujemy
paletę z farbami i można rozpocząć
zabawę. Balonowe stempelki są miękkie i
elastyczne, przelewająca się w środku
woda przyciąga uwagę i sprawia, że dobrze
leżą one w rączkach. Jak malować
balonami? Odbijać pieczątki, używać jak
szerokiego pędzla albo toczyć po papierze,
jak piłkę.
6. MAŁA CUKIERNIA
Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne
wielkości, kształty i kolory. W roli
wafelków do lodów doskonale sprawdzą
się papierowe papilotki (takie, w których
piecze się babeczki). Do zabawy przyda się
wałek, wykrawaczki do ciastek i
występujące w roli posypek cekiny,
brokatowy pył, ziarenka maku lub sezamu.
Domowa ciastolina:
2 szklanki mąki,
1 szklanka soli,
2 łyżki oleju roślinnego,
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,
1,5 szklanki gorącej wody.
Wszystkie składniki należy wymieszać i
intensywnie ugniatać, aż się połączą, a
masa zrobi się zwarta i elastyczna.
Ciastolinę można zabarwić, dodając do
podzielonej na części masy barwniki
spożywcze.
7. WODA I KOLOROWY LÓD
Do zabawy z wodą potrzebnych będzie
kilka naczyń o rożnych wielkościach i

8. SYPKA TABLICA
Na dużej tacy lub kuchennej stolnicy
rozsypujemy warstwę mąki, kaszy manny
lub piasku – i tabliczka gotowa. Na
ciemniejszym tle kreślone przez dziecko
znaki będą lepiej widoczne, co z
pewnością zachęci je do dalszej zabawy.
Sypką tabliczkę ściera się jednym ruchem
ręki, a powierzchnię można wyrównać
dosypując odrobinę mąki lub kaszy.
9. ROBAKI SPAGHETTI
Do stworzenia robaków potrzebny będzie
ugotowany makaron spaghetti. Kolory
uzyskacie używając barwników
spożywczych. Ugotowany makaron jest
śliski i elastyczny, można go ugniatać,
przekładać z ręki do ręki, wyciągać
pojedyncze nitki w różnych kolorach,
sprawdzając, czy wszystkie są takiej samej

długości. Gdy zacznie wysychać,
wystarczy delikatnie polać go wodą.
10. ŚCIEŻKA SENSORYCZNA
To zabawa dla bosych stóp. Na podłodze
przygotowujemy trasę składającą się z
powierzchni o rożnych właściwościach.
Mogą to być kawałki tkanin – wełna,
jedwab, futerko, płótno, papiery – ścinki
gazet, grubszy karton, bibuła, tacki
wypełnione cienką warstwą kaszy albo
ryżu. Spacerowanie taką ścieżką rozwija
nie tylko zmysł dotyku. Dzięki kolorom
stymulowany jest też wzrok, a wydające
różne dźwięki faktury pobudzają słuch.
14. FIGURKI Z MASY SOLNEJ
Z gotowej masy maluchy mogą lepić
płaskie lub przestrzenne figurki. Gdy brak
im jeszcze precyzji, wielkim ułatwieniem
będą foremki do ciastek. Kiedy gotowe
figurki wyschną (zazwyczaj trzeba dać im
dzień na stwardnienie), można je
pomalować.
Masa solna:
2 szklanki mąki,
2 szklanki soli,
woda (tyle, żeby uzyskać pożądaną
konsystencję).
Do składników sypkich dodajemy powoli
wodę i zagniatamy, aż całość się połączy.
15. MALOWANIE RĄCZKAMI
Klasyk uwielbiany przez dzieci,
niekoniecznie przez rodziców. Radość
malucha warta jest jednak drobnych
poświęceń, wystarczy zabezpieczyć
podłogę gazetami lub folią i sprzątania
wcale nie będzie tak dużo. Małe dzieci
malują z rozmachem – im większa kartka,
tym lepiej, i oczywiście na podłodze, bo z
niej nic już nie spadnie. Po zabawie papier
może zyskać jeszcze drugie życie – nadaje
się do pakowania prezentów.
Propozycje zabaw zaczerpnięte ze stron
:https://www.mamawdomu.pl/

Drogie dzieci to już latopobawimy się plastycznie,
co wy na to?
Zapraszam do wykonania kolorowego
letniego motylka, z użyciem barwionej soli
lub piasku.
Jeśli nie macie w domu gotowej kolorowej
soli, lub piasku, dowiecie się jak to zrobić.
Wsypujemy sól, lub piasek i
pocieramy wybranym kolorem
kredy, aż sól się zabarwi.

Aby powstał taki barwny motylek musisz dany fragment skrzydełka
najpierw posmarować klejem
(najlepiej typu wikol, magik).
Następnie posyp wybranym kolorem
Soli, a nadmiar jej strząchnij nad tacą.

odbijamy
na wyciętej
formie.
Dzięki naszym stemplom powstaną kostki
lodu.
Na koniec przyklejamy słomki oraz
cytrynki i lemoniada gotowa
Biedronki z kamyków
Do wykonania biedronki potrzebny będzie
mały kamyk, czerwona i czarna farba,
pędzelek, ruchome oczka, klej.
Baletnica
Kolejna propozycja to wykonanie
baletnicy- a właściwie ozdobienie jej
spódnicy z użyciem kolorowych letnich
barw. A jak to zrobimy?
Możemy wyciąć załączoną baletnicę,
a następnie okręcić białą serwetkę wokół
jej talii i delikatnie związać nitką.
Do ozdobienia sukni używamy mazaków.
Rysujemy na niej różnokolorowe wzory
lub plamki. Następnie maczamy pędzelek
w wodzie i moczymy spódnicę delikatnie
wodą. W ten sposób barwy rozchodzą i
łączą. Możemy dół zakończyć
odpowiednim wzorkiem używając
nożyczek. Delikatnie
rozwarstwiamy dół spódnicy.
Gotowe ;)
Lemoniada na upalne dni:)
Potrzebne będą: kolorowe
kartki z bloku technicznego,
słomki do napojów, zmywak
kuchenny, biała farba,
cytryna, nożyczki, klej do prac
plastycznych
Na początku rysujemy, a następnie
wycinamy z papieru kształt szklanki.
Gąbkę rozcinamy na małe kwadraciki,
które potem maczamy w białej farbie i

Oczyszczone
kamyki rozkładamy
na gazetach i całe
malujemy na
czerwono.
Następnie
pozostawiamy do
wyschnięcia. Gdy
farba wyschnie,
malujemy kolejne
elementy: czarne kropki biedronki, pasek
na plecach biedronki i jej czarną „buzię”.
Potrzebujemy znów chwili na wyschnięcie
farby, po czym przyklejamy oczka.
Żaglówka z wytłoczek po jajkach
Do wykonania żaglówki potrzebne
będą: wytłoczka po jajkach, niebieska
farba, pędzelek, 2 słomki do napojów,
kolorowe kartki na żagle.
Całą wytłoczkę malujemy na
niebiesko i pozostawiamy do
wyschnięcia. Następnie wycinamy
kwadraty o wymiarach 10/10 cm i 8/8
cm., po czym ścinamy boki, aby powstał
trapez i nakładamy na słomkę. Wkładamy
przygotowane żagle w wytłoczkę i
gotowe:)
Szablon motylka oraz baletnicy załączamy
na kolejnych stronach.
J.U, A.S.

ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

BINGO

Ice cream

Bike

Boat

Sun

Flower

Buterfly

Strowberry

Rainbow
Ladybird

Terapia ręki w wakacje

Oto kilka wakacyjnych pomysłów:
• Piasek – bieganie boso po piasku,
zakopywanie dziecka w piachu
(jego nóżek, rączek,
poszczególnych części ciała),
zabawy piachem w piaskownicy- to
jedne z pierwszych aktywności na
placu zabaw/ plaży. Są świetną
stymulacją układu dotykowego.

http://poradniadzialdowo.pl/index.php/aktualnosci/33
-terapia-reki

Zbliżające się wakacje będą doskonałą
okazją do naturalnych ćwiczeń
wspomagających rozwój motoryki małej i
dużej. Bieganie na bosaka po piachu lub
trawniku, czy lepienie zamków z piasku
dostarczy dziecku niezapomnianych
wrażeń zarówno sensomotorycznych, jak i
emocjonalnych płynących z radości
spędzania czasu z rodziną.
https://autyzm.life/2018/06/04/zabawa-kamykami-si/

Co może zrobić rodzic, aby pomóc
swojemu dziecku w rozwoju małej
motoryki? Przede wszystkim zadbać o jego
aktywność fizyczną, o rozwój dużej
motoryki.
Spędzanie czasu na placach zabaw, czyli
bieganie, skakanie, pokonywanie
przeszkód, gra w klasy, gra w piłkę,
rzucanie do celu itp. Nie możemy
wymagać od dziecka, które np. nie potrafi
złapać piłki, aby sprawnie narysowało
szlaczek.

• Kamienie – dzieci uwielbiają
zbierać wszelkiego rodzaju
kamyczki– a wakacje to świetny
czas, żeby zrobić to, na co zwykle
nie mamy czasu – zatrzymać się na
chwilę i przyjrzeć im się uważniej.
Możemy sprawdzić ich wagę,
kształt, fakturę, kolor – jest to
świetne ćwiczenie dotyku, możemy
je wykorzystać do nauki liczenia,
tworzenia zbiorów itp. Płaskie
kamienie świetnie nadają się do
malowania czy robienia
stempelków.
• Woda– to obok kamieni najlepszy
hit dziecięcych zabaw. Wystarczy
nawet wiaderko, butelka z wodą
czy kałuża, żeby zabawa nie miała
końca;-) Przelewanie, chlapanie,
łowienie rybek, skakanie,
przebieganie to ulubione
aktywności związane z wodą.
Dzieci ćwiczą spostrzegawczość,
koordynację wzrokowo-ruchową,
myślenie przyczynowo-skutkowe,
ogólną koordynację, wzmacniają
napięcie mięśniowe oraz całą masę
innych ważnych dla rozwoju
umiejętności.
• Trawa – nie ma nic
przyjemniejszego niż chodzenie
boso po trawie. Pozwólmy na to
naszym dzieciom. Dziecko musi

doświadczać różnych wrażeń i
faktur, jeśli nie będzie miało na to
szansy, trudno mu się będzie
oswoić z nowymi doznaniami
sensorycznymi a potem różnymi
wyzwaniami w życiu.
• Drzewa - kto z nas nie wspiął się
chociażby na jakieś jedno drzewo w
swoim życiu. Oprócz stymulacji
dotykowej ćwiczy się ocenę
odległości, ocenę swoich
możliwości, podejmowanie ryzyka,
ogólną koordynację i sprawność
motoryczną, wzmacnia napięcie
mięśniowe.

https://dziecisawazne.pl/18-niezwyklych-zabaw-na-upalne-dni-z-wodapiaskiem-roslinami/

• Krawężniki – chyba każde dziecko
przynajmniej raz próbowało
chodzić po krawężniku, nawet te
bardziej ostrożne dzieci przy
asekuracji osoby dorosłej zwykle
lubią tę czynność. Jest to doskonałe
ćwiczenie równowagi, orientacji w
przestrzeni, oceny swoich
możliwości i ryzyka.
• Huśtanie– na placach zabaw
znajdziemy wiele wszelkiego

rodzaju huśtawek i bujawek.
Bujanie dziecka jest nie tylko
świetną zabawą, ale także
najważniejszym ćwiczeniem
stymulującym równowagę. Każde
dziecko, codziennie powinno mieć
dostęp do huśtawki, bujawki,
hamaka czy nawet opony
przywiązanej do drzewa.
https://pl.pinterest.com/pin/632966922599260935/

Tekst został napisany na podstawie artykułu A.
Charęzińskiej „9 rzeczy, na które musisz
kategorycznie pozwolić dziecku w wakacje” (blog
21 czerwca 2019r.)

M. K.

Wakacyjne
podróże
kierunek Bałtyk

–

Słońce, piasek, szum morza, czego chcieć
więcej. Nasze polskie morze to jeden z
najbardziej
popularnych
kierunków
wakacyjnych podróży. Wszystkie dzieci
kochają zabawę na plaży, zbieranie
muszelek i wodne szaleństwo. Przyjrzyjmy
się bliżej, gdzie warto pojechać i jakie
miejsca odwiedzić. Bałtyk poznać czas!

część Władysławowa słynie z tamtejszej
plaży. Atrakcje dla rodzin obejmują
Lunapark Sowiński, władysławowski
Ocean Park z karuzelami i rzeźbami
o tematyce morskiej, a także bagna
w rezerwacie przyrody „Słone Łąki”.

https://pomorskie.travel/pl/-/slowinski-park-narodo-1

Słowiński Park Narodowy– jeden z 23
parków narodowych w Polsce.
Jest położony w środkowej części
polskiego wybrzeża, w województwie
pomorskim. Atrakcją wyróżniającą ten
park spośród innych parków narodowych
w Polsce są ruchome wydmy. Wydmy
zmieniają
swoje
położenie
i
przemieszczają się od 3,5 do 10 m na rok.
Słowiński Park Narodowy oferuje
także turystom lasy, łąki i torfowiska, lecz
zdecydowanie ich największa liczba
odwiedza znajdujące się tu wydmy.
Odwiedzając to fantastyczne miejsce,
będąc na morzem, możemy równocześnie
zobaczyć pustynię.

https://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/5/jastrzebski_klif

Jastrzębia Góra - Gwiazda Północy
W Jastrzębiej Górze znajduje się najdalej
na północ wysunięty punkt zaznaczony na
mapie Polski. Punkt ten nosi nazwę
Gwiazda Północy, a symbolizuje go
kamień pamiątkowy znajdujący się na
wysokim klifie przy plaży. Stojąc obok
symbolicznego
kamienia,
widzimy
roztaczający się przed nami wspaniały
widok na Morze Bałtyckie. Nieopodal
Jastrzębiej
Góry
położone
jest
Władysławowo - jedna z najbardziej
popularnych miejscowości turystycznych.
Tętniąca życiem centralnie usytuowana

Szlak Latarni Morskich
Ciekawą propozycją dla każdego będzie
podróż wzdłuż polskiego wybrzeża,
połączona
ze
zwiedzaniem
latarni
morskich, których jest 17. Gęsto rozsiane
wzdłuż wybrzeży latarnie morskie pełniły
niegdyś ważną rolę wież nawigacyjnych,
wskazujących marynarzom bezpieczną
drogę. Z czasem statki zaczęto wyposażać
w nowoczesne technologie radiowe i
satelitarne, które znacznie zwiększyły ich
bezpieczeństwo, ograniczając przy tym
rolę tradycyjnych latarni. Są jednak one
wciąż wykorzystywane jako część systemu
wspierającego
nawigację.
Uznawana
podobno za najpiękniejszą latarnię morską
w kraju jest latarnia w miejscowości
Niechorze. Znajduje się wysoko, na 20metrowym klifie, a w wymienionej
miejscowości jest także park miniatur, w
którym
można
podziwiać
małe
egzemplarze latarni morskich znajdujących
się na szlaku.
Hel – kraniec Polski

https://www.wakacyjnipiraci.pl/tag/hel

Cypel Helski jest zbudowany z piasku
nanoszonego cały czas przez prądy
morskie. Tak utworzył się kraniec naszego
kraju. Stale dodawane w ten sposób
ziarenka piasku powiększają ląd o
centymetry. Teren ten jest dobrym
miejscem do obserwacji sztormów
morskich, a także idealnym miejscem
spacerowym po wybudowanej kładce nad
brzegiem morza. Na Helu warto też
odwiedzić fokarium, które znajduje się na
północ od portu. To jedna z największych
atrakcji dla dzieci na półwyspie. Pokazy
karmienia, podczas których foki popisują
się nie lada sprytem i sprawnością,
wywołują szerokie uśmiechy na buziach
maluchów
Wyspa Wolin
Czy wiecie, że w Polsce można spędzić
wakacje na wyspie? – takie pytanie z
pewnością rozbudzi ciekawość dzieci. Nie
każdy wie, że w naszym kraju tak właśnie
możemy spędzać wakacje. Największa w
całości położona w Polsce wyspa nosi
nazwę Wolin. Tu znajdują się najwyższe w
Polsce klify, w wodach przybrzeżnych żyją
foki szare, a brzegi wyspy są postrzępione.
Atrakcją przyrodniczą wyspy jest
występujący jedyny w kraju rodzaj liany –
wiciokrzew pomorski oraz aż osiem
gatunków storczyków. Na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego znajduje
się także kilka jezior. Teren ten upodobał
sobie orzeł bielik, a w środku lasu
udostępniono dla turystów Pokazowy
Rezerwat Żubrów.

https://podroze.onet.pl/polska/zachodniopomorskie/wolinwyspa-skarbow/v1ch3yn

Trójmiasto
Trójmiasto jest bardzo chętnie
odwiedzanym miejscem, które kryje w
sobie wiele atrakcji. Przyjeżdżając do
Trójmiasta z dziećmi, można zapewnić im
całe dnie pełne ciekawych przeżyć i
niezapomnianych wrażeń. Trójmiasto ma
w sobie pewne tajemnice, które można
stopniowo odkrywać i doceniać tym
samym jego piękno i różnorodność. Będąc
w Gdańsku wraz z dziećmi, obowiązkowo
należy odwiedzić ZOO znajdujące się w
Oliwie. W ZOO znajduje się wiele
gatunków zwierząt, których nie mamy
okazji widzieć na co dzień. W Sopocie
znajduje się jeden z najpopularniejszych
parków wodnych. Posiada on wiele
zjeżdżalni i wodnych atrakcji, a także
baseny dla najmłodszych. Aquapark jest
doskonałym miejscem na spędzenie dnia
aktywnie i czerpanie radości ze wspólnych
zabaw w wodzie. W Gdyni jest Akwarium
Morskie, w którym dzieci mogą poznawać
nowe gatunki ryb i innych zwierząt
morskich. Podwodny świat jest bardzo
tajemniczy i nieczęsto mamy okazję
poznawać jego tajniki. W Akwarium
dostępna jest tak zwana Sala Bałtycka
zdradzające niesamowite tajemnice
naszego morza.

M.P.

Wakacyjne podróże- okolice
Warszawy
Aby miło spędzić czas w wakacje, wcale
nie trzeba jechać gdzieś daleko. Oto kilka
ciekawych propozycji dla tych, którzy w
tym roku zostają w domu.

 Leśna ścieżka dydaktyczna w
Pomiechówku
Ścieżka liczy 4 kilometry i jest ciekawym
pomysłem dla wszystkich, którzy o
przyrodzie chcą wiedzieć więcej. Przy
stacjach znajdują się barwne tablice
informacyjne dotyczące życia zwierząt,
figury mieszkańców lasu oraz wielkie
sylwety owadów.
Na tych, którzy
nie boją się
wysokości czeka
ścieżka w
koronach drzew, a
dla spragnionych
szaleństw znajdzie
się plac zabaw.
 Ogród Rzeźb w Owczarni
Dla miłośników sztuki dobrym pomysłem
może być spacer w ogrodzie, w którym
znajdują się prace rzeźbiarza Juana
Soriana. Wpisane są one w scenerię
pięknego parku ze żwirowymi ścieżkami,
stawami i dworkiem.

 Pałac Mała Wieś
Miejsce to znajduje się w okolicy Grójca,
50 km od Warszawy. Jest idealne na
spacer, piknik na trawie lub zwiedzanie
rowerem. W parku można zobaczyć Ogród
Różany, Ogród Francuski, Park
Romantyczny oraz Białą Bramę i Książęcy
sad.

W planowaniu wycieczek w
Warszawie i okolicach oraz w
innych rejonach Polski pomóc
może strona
www.rodzinnykompas.pl,
stworzony z myślą o rodzinach
z dziećmi.

K.K.

DLA KAŻDEGO COŚ PYSZNEGO

Letnia beza z owocami
 Zagroda Dzikich Zwierząt w
Cyganówce
Z inicjatywy leśniczego powstało Leśne
ZOO, w którym obejrzeć można z bliska
sarny, jelenie, daniele. Jest tu również
polana edukacyjna, miejsce na piknik oraz
plac zabaw.
 Tramwaj konny w Mrozach
Coś dla miłośników pojazdów i środków
komunikacji miejskiej w starszym
wydaniu. Tutaj leśną trasą można odbyć
podróż tramwajem konnym. Trasę tą
można przebyć również na własnych
nogach lub rowerze.
 Park w Radziejowicach
42 km od Warszawy znajduje się park
złożony z dwóch części. W jednej znajduje
się pałac i niewielki zamek, a w drugiej
dwór oraz Arka- drewniany budynek z
którego okien wyglądają zwierzęta.

Lato, lato… piękna pogoda i chęć relaksu.
Dobra kawa na balkonie czy tarasie wypita
w miłym towarzystwie przy dźwiękach
grzecznie bawiących się dzieci. A do kawy
trzeba coś pysznego mieć. I nawet jeśli się
jest na diecie, to w ciepłe dni można sobie
trochę odpuścić i pozwolić sobie na małe
pyszne co nieco.
Kiedyś nie lubiłam bezy i nie miałam
ochoty na jej próbowanie. Jednak
przyszedł ten jeden piękny dzień, gdy
pomyślałam… mam ochotę na bezę .
Przecież mamy teraz dużo owoców:
maliny,
truskawki,
kiwi,
borówki,
jagody…. mniam. Zrobię, pomyślałam.
Tylko zaraz, zaraz, brakuje mi dobrego
przepisu. Mama powtarzała zawsze, że
bezę trudno zrobić. Koleżanka kucharka że
długo się ją suszy …oj oj oj… spróbuję. Z
pomocą przyszła mi inna koleżanka, która

przesłała sprawdzony przepis. I tym
właśnie przepisem chciałam się podzielić.
Uważam, że beza z tego przepisu nie jest
trudna w wykonaniu, a wychodzi
naprawdę smakowita. I co najciekawsze
nie jest ona do końca wysuszona. W
środku jest lekko lepka i puszysta pianka,
co dodaje ciekawego smaku i polotu tej
kulinarnej
specjalności.
Tak
jak
wspomniałam
wcześniej
do
kawy
wyśmienita, ale moje dzieci również
pochłaniają ją z ogromnym apetytem. Tak
więc do dzieła. 

SKŁADNIKI:
Beza:
 4 białka,
 szczypta soli,
 200g cukru (drobnego),
 1 łyżeczka soku z cytryny,
 1 kopiata łyżeczka mąki
ziemniaczanej.
Krem:
 125 g serka mascarpone,
 1 łyżka cukru pudru,
 200 ml śmietanki 36% (ja
zazwyczaj używam 30% i taka też
może być).
Owoce:

 250 g truskawek,
 100 g borówki amerykańskiej,
 1 sztuka kiwi,
 kilka listków mięty.
PRZYGOTOWANIE:
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni.
Białka ubijamy ze szczyptą soli na
sztywno. Dodajemy stopniowo po łyżce
cukru, aż dobrze się rozpuści. Ja dodaję
mniej niż w przepisie ok. 100 – 150g,
wydawało mi się, że taka ilość, jak jest w
pierwotnym przepisie to zbyt dużo. Masa
powinna być błyszcząca, szklista. Na
końcu dodajemy sok z cytryny, mąkę
ziemniaczaną i miksujemy jeszcze 2-3
minuty.
Blaszkę do pieczenia wykładamy papierem
do pieczenia. Można bezę zrobić na dwa
sposoby. Jedno poziomowa i taka jest w
pierwotnym przepisie i dwu poziomowa- ja
właśnie taką robię. Na środku narysujmy
okrąg o średnicy ok. 24 cm – tortownica
ma taką średnicę, więc można ją
wykorzystać (oczywiście tę większą). Ja
odrysowuję dwa okręgi. Odrysowuję je od
talerzyka, a ma on ok. 20 cm.
Przy pomocy dużej łyżki wykładamy masę
na okrąg, możemy przy pomocy szpatułki
podnieść trochę brzegi do góry, a środek
troszeczkę "spłaszczyć" - wtedy powstanie
fajne wgłębienie na krem . W przypadku
wykonywania bezy dwu poziomowej,
robimy dwa takie okręgi.

Wkładamy bezę do piekarnia i pieczemy w
180 stopniach przez 5 minut. Po tym czasie
zmniejszamy temperaturę do 140 stopni i
pieczemy kolejne 50 minut. Następnie
wyłączmy piekarnik - zostawiamy bezę na
5 minut, po czym uchylamy drzwiczki i
suszymy ją około 2 godzin.

Kiedy mamy gotową bezę robimy krem.
Mascarpone mieszamy z cukrem pudrem.
Zimną (ważne, aby była dobrze
schłodzona) kremówkę ubijamy na
sztywno i mieszamy z serkiem.
Przekładamy krem na bezę i dowolnie
przystrajamy owocami. W wersji bogatej
truskawki przekrojone na połówki, kiwi
pokrojone w plasterki - całość obsypana
borówkami i miętą. U mnie zdarzały się
bezy np. z samymi bananami i były
pyszne. Wszystko zależy od upodobania,
chęci oraz od tego, jakie owoce posiadamy
w domu. Według przepisu i pierwotnej
wersji beza ma jeden poziom. Ja zazwyczaj
robię dwa poziomy. Czyli beza, masa
mascarponowa, owoce i beza, ta wersja
również jest przepyszna.
Życzę smacznego  

Kaloryczność - cały tort bezowy to 2310
kcal (wraz z kremem i owocami) dzieli
się na 12 kawałków - jeden kawałek to
192 kcal
Podaję również link do przepisu
źródłowego.
http://www.mojekuchennerewelacje.pl/201
6/05/pavlova-tort-bezowy-z-owocami-ikremem.html?utm_medium=app&utm_sou
rce=fooder&m=1

Pożywne tosty z jajkiem
Letnią porą na śniadanie warto zjeść coś
pożywnego i pysznego. Proponuję
smakowite i szybkie w przygotowaniu
tosty z jajkiem. Kolorowe, smaczne i
pożywne. Przygotowanie tostów jest
bardzo proste, a śniadanie zyskuje na
skromnym poczuciu wykwintności 
SKŁADNKI:
 2 tosty (według uznania pszenne,
maślane, wielozbożowe, co kto lubi
),
 szynka,
 ser żółty lub ser topiony,
 pomidor,
 szczypior, kiełki lub sałata lodowa,
 odrobina masła do smażenia,
 jajko,
 sól, pieprz.
PRZYGOTOWANIE:
Zaczynam od rozpuszczenia masła na
patelni. Kładę 2 tosty i troszeczkę
podsmażam z jednej strony. Przekręcam na
drugą stronę i na jednym z nich szklanką
wyciskam wgłębienie. Wbijam jajko i
przyprawiam solą i pieprzem. Tosta, na

którym nie ma jajka szybciej zdejmuję z
patelni.

Próbowałam później jeszcze kilku innych,
ale ten okazał się strzałem w dziesiątkę.

Można również podsmażyć szynkę na
patelni z jednej i z drugiej strony. Podczas
smażenia drugiej strony szynki, można
położyć ser żółty lub topiony, aby się
ładnie rozpuścił.

Moje dzieci bardzo lubią zajadać się
muffinkami, zwłaszcza jeśli dodam do nich
czarnych porzeczek świeżo zerwanych z
krzaka. Buzie są czerwone od owoców, a
paluszki oblizywane ze smakiem.

Tosta bez jajka kładę na talerzyk, na to
szynkę z serkiem oraz pomidor. Jak już
białko na toście zetnie się, a żółtko jeszcze
nie, wtedy zdejmuję. Kładę na wcześniej
przygotowany spód tostu.

SKŁADNIKI:

Posypuję szczypiorkiem lub ulubionymi
kiełkami i gotowe. Można również dodać
do środka sałatę lodową. Smacznego

Do wykonania tostów z jajkiem
zainspirował mnie filmik 5 Minute Crafts.

Muffiny z owocami
W kolejnym przepisie chciałam podzielić
się prostym i szybkim pomysłem na
muffiny. Muszę tu zaznaczyć, że bardzo
lubię nieskomplikowane i proste przepisy,
bo z takich zazwyczaj wychodzi coś
pysznego, a i oszczędzam również czas
Ten przepis jest już ze mną bardzo długo i
co ciekawe, był to pierwszy przepis,
według którego piekłam muffiny.






2 szklanki mąki,
2/3 szklanki cukru,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 łyżeczka cukru waniliowego lub
troszkę aromatu,
 1 szklankę mleka,
 80 – 90 g rozpuszczonego masła,
lub 1/3 szklanki oleju,
 2 jajka,
 opcjonalnie owoce, czekolada lub
kakao.
PRZYGOTOWANIE:
Wszystkie składniki mieszamy ze sobą.
Bez ubijania białek, czy specjalnego
schematu dodawania i kolejności. Ja
mieszam rogulką drewnianą- dość szybko i
dobrze potrafi rozmieszać gęste ciasto.
Przygotowuję sobie formę silikonową z
ułożonymi
wcześniej
papierowymi
formami. Nakładam do foremek ciasto
łyżką wazową. Wychodzi mi ok. 9
muffinek. Do rozgrzanego piekarnika na

180 stopni władam je i piekę ok. 10 min.
Jeśli chodzi o aromat, ja bardzo lubię
dodawać zapach pomarańczowy i taki
polecam, ale oczywiście to rzecz
indywidualna. Nigdy nie dodawałam masła
tylko olej i zawsze wychodziły fajnie, więc
postanowiłam nie testować z masłem .
Jeśli chodzi o cukier, dodaję zawsze 1/3
szklanki i według mnie jest to
wystarczająca ilość.
Z dodatkami tutaj można poszaleć. Można
dodać kakao, mniej lub więcej, aby wyszły
pysznie
czekoladowe.
W przypadku
większej ilości kakao, ja dodałabym cukru
tyle, ile w przepisie, a nie 1/3 jak według
mojego standardu. Jeśli ktoś ma ochotę
dodać kawałki czekolady, to trzeba
pamiętać, aby ja odpowiednio ułożyć. Jak
już muffinny są w formie i gotowe do
włożenia do piekarnika, czekoladę
układamy na wierzchu (pokrojoną na małe
kawałeczki)
muffinek
i delikatnie
przykrywamy ciastem. Nie proponowała
bym wrzucania do miski ze składnikami,
wtedy mogą dość mocno opaść na dno
podczas pieczenia i nie będzie to dobrze
wyglądać.
Hitem, są u mnie muffinki z porzeczkami
świeżo zerwanymi z krzaka. I podobnie,
jak z czekoladą, układamy je na wierzchu
ciasta już będącego w formie i delikatnie
przykrywamy
łyżeczką.
Połączenie
kwaskowatych czarnych porzeczek ze
słodkimi muffinkami skutkuje u mnie
szybkim ich znikaniem.
J.B.
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