
Poniedziałek 11 maj  „Rośliny na łące”     
 
 

1.Zabawy dowolne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy stolikach 
wg pomysłów dzieci pod nadzorem R. 
 
2. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa Małgorzaty Barańskiej. 
 
 

 
Idą sobie mrówki dróżkąDzieci w siadzie skrzyżnym naśladują  palcami obu dłoni 

kroczeniepalcami 
środkowym i wskazującym po swoich  

udach.  
 
 
pierwsza mrówka tupie nóżkąStukają o uda kciukiem.  
druga mrówka tupie nóżkąStukają o uda palcem wskazującym.  
trzecia mrówka tupie nóżkąStukają o uda palcem środkowym.  
czwarta mrówka tupie nóżkąStukają o uda palcem serdecznym.  
potupały, potupałyStukają wszystkimi palcami o uda.  
i w mrowisku się schowały    Zaciskają pięści. 
 
 
 
 
3. „Tup odwiedza łąkę” –rozmowa na podstawie  ilustracji (załącznik poniżej) 
 
Dziecko omawiając ilustrację  zwraca uwagę na cechy charakterystyczne wiosennej 
łąki: trawy i kwiaty, kolorystyka, małe zwierzęta. Wypowiada się prostymi zdaniami. 



 
 
 
4.Praca z KP2., 20 – orientacja w przestrzeni (wyższy, niższy)  
– Karta pracy „Tropiciele” cz. 2 zadanie 20 
 

5.Ciasto „wiosenna łąka” ze szpinakiem do upieczenia z mamą i tatą 

 



Ciasto: 
450 g mrożonego szpinaku 
3/4 szklanki cukru 
szklanka oleju 
4 jaja 
szklanka mąki pszennej 
szklanka mąki krupczatki 
łyżeczka proszku do pieczenia 
cukier waniliowy 

 

Masa: 
300 g śmietanki 30% 
250 g mascarpone 
150 g białej czekolady 
śmietan-fix 
łyżka cukru pudru 

 

Wierzch: 
300 g truskawek 
2 galaretki truskawkowe 

Sposób przygotowania przepisu: 

Szpinak rozmrażamy, odciskamy i blendujemy. 
 

Ciasto: Całe jaja ubijamy z cukrem. Dodajmy olej i miksujemy kilka minut. 
Dodajemy szpinak, proszek do pieczenia i cukier waniliowy, miksujemy do 
połączenia. Wsypujemy obydwie mąki i mieszamy. Wlewamy do tortownicy (u 
mnie 24cm) i pieczemy do suchego patyczka (ok. 45 min). Po wystudzeniu 
odcinamy „brzuszek” i rozkruszamy go do miski. 
 

Krem: Mocno schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, dodając śmietan-fix 
wymieszany z cukrem pudrem. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej i po 
schłodzeniu mieszamy z mascarpone. Dodajemy do śmietany. W przypadku 
dodawania żelatyny rozpuszczamy 2-3 łyżeczki w 1/4 szklanki ciepłej wody, 
chłodzimy do temperatury pokojowej i dodajemy do niej łyżkę masy 
śmietanowej po czym wlewamy do masy śmietanowej powstałą masę 
żelatynową i miksujemy krótko do połączenia. Wylewamy na ciasto. 
 
Galaretki rozpuszczamy w 500 ml gorącej wody. Truskawki układamy na 
kremie, po ostygnięciu galaretki wylewamy ją na ciasto. 

 
 

SMACZNEGO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.Kolorowanie obrazka: Łąka  

 



 

 


