
27.03.2020 (PIĄTEK) Przysmaki 
zwierząt 
1) „Krowa” –Dziecko wciela się w rolę krowy. Staje z wyciągniętą ręką, 
rozstawia palce. Rodzice łapią „krowę” za palce (jeden Rodzic trzyma 
jeden palec). Zabawa polega na gonitwie krowy za uczestnikami zabawy, 
ale zanim to nastąpi, Rodzice pytają krowę: „Jakie krowa daje mleko?”. 
Dziecko-(krowa) wymienia różne kolory. Gdy powie „białe!”, jest to 
sygnał do ucieczki. Wtedy wszyscy puszczają palce krowy i rozbiegają się. 
Krowa goni uciekających, a każdy, kogo dotknie, staje nieruchomo w 
rozkroku. 

2) Poszukiwacze psich przysmaków. 

Wytnij około 10 sztuk papierowych kości. Poproś Rodzica o schowanie 
ich w różnych miejscach w domu, a następnie ich poszukaj☺ Rodzice 
mogą podpowiadać: np. jedna z kostek jest blisko TV, itp.☺  

 
3) „Przysmaki zwierząt” – zabawa dydaktyczna Dzieci z pomocą 
Rodziców łączą w pary zwierzęta i ich przysmaki. 

Porównują, ile zwierząt je trawę. Dzieci siedzą w półkolu. N. rozkłada na 
dywanie obrazki zwierząt: 

• Będą potrzebne obrazki (można je wydrukować, wyciąć z gazety, lub 
po prostu narysować): kogut i kura, koń, krowa, królik, koza, kot 
oraz obrazki przysmaków: ziarno, owies i trawa, marchewka, 
kapusta, mleko. Dzieci łączą zwierzęta z ich przysmakami. Można 
je nakleić na kartce i powiesić jako plakat ☺  

• Które zwierzęta można poczęstować zieloną trawą? Narysuj pod 
nimi trawkę☺  •  
Zadanie na popołudnie: TWISTER XXL  
Zadanie kreatywne na dziś to TWISTER XXL. Aby 
poćwiczyć kolory i nauczyć się stron- lewa-prawa, 



doskonale sprawdzi się TWISTER. Możesz go wykonać 
sam. Wystarczy, że przygotujesz:  

• kolorowy blok z którego wytniesz kółka (po 4 kółka w 4 
kolorach)  

• karton  

• spiner  

• kredki  
Udanej zabawy !  



 





2) Lubicie jeść ciasteczka? 

Jako podsumowanie tygodnia proponujemy: KRUCHE 
CIASTKA. Zachęcamy do formowania ulubionych zwierzątek
☺ 

www.cheezburger.com 



 
 

Oto sprawdzony przepis. 



Porcja: ok. 15 szt.  
Składniki: 
150 g miękkiego masła  
70 g miałkiego (drobnego) cukru do wypieków lub 50 g cukru 
pudru 150 g mąki pszennej tortowej  
75 g mąki ryżowej lub mąki ziemniaczanej  
Przygotowanie: 

1. Masło ucierać mikserem razem z cukrem przez około 6 - 7 
minut.  
Dodać przesianą mąkę pszenną oraz mąkę ryżową. 
Miksować przez chwilę lub wygniatać ręką łącząc 
składniki w kulę. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na 
około 30 minut. Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.  

2. Ciasto podzielić na 3 części i kolejno rozwałkowywać na 
placki o grubości około 3 mm, podsypując stolnicę mąką. 
Resztę ciasta trzymać w lodówce.  

3. Foremką wycinać kształty i układać na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i piec przez 15 minut. Po ostudzeniu można polukrować i 
dekorować posypkami.  


