
26.11.2020r. 

Temat:  „Nasze hobby, nasze pasje” 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

 rozwijam swoją kreatywność 

 wykonuję pracę plastyczną zgodną z instrukcją 

 wykonuję ćwiczenia muzyczno - ruchowe 

 przygotowuje słodki deser według przepisu 

 

 

 

 

Na początek zaśpiewajcie już znaną Wam piosenkę dotyczącą naszego tematu 

tygodnia: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Praca plastyczna: 

 

Rekin z głębi oceanów 

 

 
 

 

 

                                                                     Do zrobienia rekina potrzebujemy: 

 rolki po papierze toaletowym 

 kolorowy papier w wąskiej gamie kolorystycznej – zimnej 

 klej 

 nożyczki 

 flamastry 

 plastikowe oczka 

 

 
 

 

Wykonanie: 

 Rolkę po papierze lekko zgniatamy, tworząc tułów naszego bohatera 

 Nastepnie oklejamy ją kolorowym papierem w wybranym przez nas kolorze 



 Wycinamy kształt ogona i pyszczka 

 Przystępujemy do ozdabiania: naklejamy plastikowe oczka, malujemy wzorki 

 

Uwaga kształt płetw i pyszczka wybieramy sami, decydując czy nasz rekin będzie 

groźną bestią czy uśmiechniętą „maskotka” 

 

 

 
 
Dziś tańczymy układ rekina:  skoczna energetyczna melodia, dobre chęci i uśmiech 
na twarzy. 
 
A tańczymy dziś tu: 
INNER KIDS BABY SHARK - TRAP REMIX - YouTube 

 
 
 
 

A kąciku kulinarnym dziś przygotowujemy cynamonowe ciasteczka 
 

 
 
 

Łatwe ciasteczka cynamonowe – w sam raz do chrupania z kubkiem mleczka lub 
herbatki. W składnikach przepisu figuruje stopione masło, ale jako zamiennik nada 
się też zwykły olej roślinny, rzepakowy lub słonecznikowy. Podobnie jest z mąką – 
dodatek mąki pełnoziarnistej powoduje przyjemne urozmaicenie faktury i smaku, 
ale jeśli jak raz w kuchennych szafkach brak jej na stanie, można użyć w całości 

pszennej jasnej. 

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


Ciasto można zagnieść ręcznie lub w malakserze, wszystkie po prostu wsypuje się 
do jednej miski i lepi w możliwie jednolitą kulkę. Jest prosto, przyjemnie dla oka 

i podniebienia, nie da się tu nic zepsuć:) 
 

 
 

Składniki: 

 czubata szklanka mąki pszennej jasnej (200g) 

 3/4 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej (100g, można zastąpić pszenną 

jasną) 

 4 łyżki cukru lub ksylitolu/erytrolu 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 4 łyżki oleju lub 80 g stopionego masła 

 1/2 szklanki zimnej wody (125 ml) 

  do smarowania ciasta – olej lub stopione masło, kilka łyżek cukru/ksylitolu, 

cynamon (ok. 2- 3 łyżki) 

 

Sposób przygotowania: 

 

Przepis na 40 sztuk: 

Duże blaszki z wyposażenia piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia. 

Piekarnik ustawić na 170 st. z funkcją termoobieg lub 180 st. góra/dół. 

Mąkę, cukier, proszek do pieczenia i szczyptę soli wymieszać. Dodać olej lub stopione 

masło i wodę, zagnieść ciasto na jednolitą kulę. 

Podzielić na pół. 

Na podsypanym mąką blacie lub stolnicy rozwałkować połowę ciasta na cienki prostokąt. 

Posmarować stopionym masłem lub olejem, posypać cukrem (2-3 łyżki) a następnie 

cynamonem (2 łyżeczki). 

Zwinąć ciasto wzdłuż dłuższego boku jak roladkę. 

Pokroić ostrym nożem na możliwie cieniutkie krążki. Będą się nieco spłaszczać, przy 

układaniu można poprawić ich kształt ręką. 

Układać w niedużych odstępach na blaszce wyłożonej papierem. 

Czynności powtórzyć z drugą częścią ciasta. 

Można piec obie blaszki ciastek na raz, jeśli mamy termoobieg. Jeśli nie – pieczemy 

pojedynczo ok. 12 – 15 minut. 

Poproście rodziców bądź inna osobę dorosłą o pomoc! 

 

Uwaga, 

Ciasteczka są przepyszne!! 



 

 
 

 
Wszystkiego smacznego :-). 

 
 
 
 


