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„Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn” 
Dzisiaj, proponuję wysłuchanie historii gromadki przyjaciół z 

Bullerbyn.  

Tym razem Lasse, Bosse, Olle, Anna, Britta, Lisa i mała Kerstin – 

wprowadzą Cię w klimat szwedzkich świąt, trochę podobnych, a 

trochę różnych od naszych, ale przede wszystkim przeżywanych 

przez dzieci z równie wielkim zaangażowaniem, oczekiwaniem i 

radością.  

Miłego słuchania      

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wMBrWctkf-4 

 

 

Pudełko na prezenty – Origami 

Zbliża się czas, kiedy będziemy obdarowywać swoich najbliższych 

prezentami. W związku z tym, zachęcam Cię do wykonania 

dekoracyjnych pudełek. Potrzebna jest tyko kartka w kształcie 

kwadratu( im większy kwadrat, tym większe pudełko). 

Kolor i wzór pudełka na prezenty zależy tylko od Ciebie.  

Możesz również ozdobić je kolorowymi tasiemkami i kokardami       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wMBrWctkf-4


Dokładny sposób wykonania pudełek , krok po kroku: 

https://www.youtube.com/watch?v=-lG3T_7wOiY 

 

 

Słodkie świąteczne pierniczki 

Pierniczki to ciasteczka, które nie tylko wspaniale pachną i 

smakują  lecz także mogą być fantastyczną ozdobą choinkową. 

Jeśli masz ochotę na aromatyczne ciasteczka zaproś do wspólnego 

pieczenia  kogoś dorosłego (wspólnie zadbajcie o bezpieczeństwo!) 

Udanej zabawy       

 

 

Składniki: 

1 kg mąki 

1 szklanka cukru 

50 g przyprawy do piernika 

2,5 łyżeczki sody 

250 g miodu 

250 g masła 

4 jajka 

https://www.youtube.com/watch?v=-lG3T_7wOiY


 

Sposób wykonania: 

-wszystkie suche składniki na pierniczki wymieszać w dużej misce. 

-masło roztopić razem z miodem i odstawić do ostygnięcia. 

-kiedy masło i miód nie są już ciepłe wrzucić do środka jajka i 

dokładnie wymieszać. 

-połączyć suche i mokre składniki. 

-wyrobić ciasto rękami lub w stojącym mikserze. 

-gotowe ciasto wałkować na grubość kilku milimetrów, podsypując 

w razie potrzeby mąką (ciasto można rozwałkować również 

wykorzystując dwa arkusze papieru do pieczenia, dzięki temu nie 

trzeba dodawać zbyt dużo mąki. Im więcej dodanej do ciasta mąki, 

tym trudniej je rozwałkować, a upieczone pierniczki wyjdą twarde i 

zbite). 

-nastawić piekarnik na temperaturę 200 stopni.  

-blachę wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć na nią wykrojone 

foremkami pierniki (jeśli mają być one zawieszone na choince, 

koniecznie przed upieczeniem należy zrobić w pierniczkach dziurkę 

na zawieszkę) 

-pierniki piec około 5 – 7 min, aż będą rumiane (warto mieć je na 

oku – im cieniej rozwałkowane ciasto na pierniczki, tym szybciej się 

upieką). 

-gotowe pierniki można dodatkowo polukrować lukrem lub innymi 

ulubionymi dodatkami 

UDANEGO RODZINNEGO PIECZENIA😊  

SMACZNEGO ! 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż rebusy 

 

1.            2.  

 

 



Wytęż wzrok  
Spróbuj odnaleźć 10 różnic miedzy obrazkami. Udanej zabawy😊  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

-ćwiczę pamięć i koncentrację uwagi 

-wykonuję pudełko zgodnie z instrukcją 

-czytam ze zrozumieniem 

-potrafię rozwiązać rebusy według schematu  


