
Materiały dla 4 – latków na poniedziałek 29.03.2021 r 

1.Opowiadanie pt. „Historia żółtego kurczątka” B. Machoń 

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko ze swoją 

mamą - kurką i tatą - kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po podwórku i wygrzebywać 

pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut pokazywał, jak trzeba wskakiwać 

na płot i piać donośnie - kukuryku. Oboje rodzice bardzo kochali swoje maleństwo. Aż nagle, 

któregoś dnia, a było to wczesną wiosną, kurczątko spostrzegło, ze rodzice nie mają już dla 

niego tyle czasu.                                                                                                                             

- Pii, pii... pobaw się ze mną, mamo - prosiło.                                                                             

- Ko, ko, ko - gdakała kura, nie mam dzisiaj czasu, muszę znieść dużo jajek, ko, ko, ko. 

Wielkanoc już blisko! Pobaw się samo moje Maleństwo.                                                           

I kura poszła znosić jajka. Kurczątko pobiegło do taty koguta.                                                   

- Pi, pi... Nudzi mi się...Pobaw się ze mną tatusiu!                                                                                

- Kukuryku! Nie mam dziś czasu, muszę obudzić gospodynie i ogłosić całemu światu, że 

Wielkanoc już blisko. Pobaw się samo Maleństwo i kogut wskoczył na płot wołając donośnie 

- kukuryku!                                                                                                                          

Obrażone kurczątko poszło w świat. Na łące spotkało baranka.                                                  

- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać się same od 

domu, bee...                                                                                                                                   

- Pi, pi... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne są te 

Święta?                                                                                                                                          

- Jak to, bee... Nie wiesz? No to posłuchaj: Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły 

kolorami przystroić świat. Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne 

wielkanocne ciasta, baby i mazurki. Święta potrzebne są tatusiom, żeby mogli zaczarować 

jajka w kolorowe pisanki. Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły znaleźć prezenty od 

wielkanocnego zajączka i oblewać się wodą w Lany Poniedziałek.                                            

– Aha! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem niegrzeczne,     

a potem pobiegnę sprawdzić, czy wszystko jest gotowe do Wielkanocy. Do widzenia 

baranku!      

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

- Kto był głównym bohaterem opowiadania? 

- Gdzie mieszkało kurczątko i z kim? 

- Dlaczego rodzice nie mieli czasu dla kurczątka? 

- Co zrobiło kurczątko? Kogo spotkało? 

- Komu potrzebne są Święta Wielkanocne? 

- Jakie znasz inne zwyczaje wielkanocne? 

 

2.  Wykonanie karty świątecznej  
Dla dziecka: połowa kartki z bloku technicznego, kredki świecowe. Rodzic wręcza dziecku 

połowę kartki z bloku technicznego. Przypomina o tradycji składania sobie życzeń 

świątecznych i wysyłania kart. Jeżeli są w domu kartki z symboliką wielkanocną to rodzic z 

dzieckiem wspólnie je ogląda. Dziecko tworzy karty według własnych pomysłów. Stara się 



jednak, aby znalazły się na niej symbole wielkanocne. Po zakończeniu pracy rodzic zapisuje 

na odwrocie karty życzenia, które dziecko samodzielnie układa. 

 

ZIEMNIACZANE STEMPELKI 

 
 

 

3. Wyścig jajek 
Potrzebne będą słomki (rurki do picia), styropianowe jajeczka (mogą być również 

wykorzystane piłeczki ping-pongowe).  

Dziecko siedzi wzdłuż dywanu wraz z rodzicem (jeden obok drugiego). Zadaniem ich jest jak 

najszybsze przeniesienie jajeczka do mety (np. do końca dywanu). Aby przenieść jajko muszą 

dmuchać w słomkę, tak by jajeczko mogło toczyć się do przodu. 

 

 

4. Karta pracy - str. 36 
Kolorowanie według podanego kodu. 

 

5. Zabawa z kostką.  
Zadaniem dziecka jest rzucenie kostką, nazwanie jaki wielkanocny symbol wypadł w rzucie, 

następnie dziecko dzieli ten wyraz na sylaby. 



 



Materiały na wtorek 30.03.2021 r 
 

1.Zabawa ,,Której pisanki brakuje?’’  

 Potrzebne będą: sylwety jajka w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielony, żółtym, 

pomarańczowym. Rodzic układa na stole (jedną obok drugiej) sylwety pięciu jajek w 

kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym (zadanie można 

również rozpocząć od sylwet trzech jajek). Dziecko przelicza sylwety jajek. Podaje ich 

kolory. Następnie rodzic prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem. Chowa sylwetę jednego 

jajka. Dziecko odgaduje, której sylwety brakuje.  

2. Eksperymenty z jajkiem 

https://youtu.be/dtsnC2am0_w 

Co wspólnego mają jajka z Wielkanocą? Dawno temu ludzie uważali jajko za coś 

wyjątkowego. Wykluwa się z niego pisklę, pojawia się więc na świecie nowe życie. Dlatego 

też jajko stało się symbolem życia i odrodzenia. W religii chrześcijańskiej zostało przypisane 

Wielkanocy i jako znak nowego życia pojawia się w koszyczkach ze święconką i przypomina 

o zmartwychwstałym Chrystusie. 

Dlaczego jajko malowane we wzory nazywa się pisanką? Zgodnie z tradycją te wzory pisze 

się na jajku rozgrzanym woskiem, używając maleńkiego lejka ze skuwki od sznurowadła oraz 

szpilki do robienia kropek. Gdy jajko z napisanym wzorem zanurzymy w farbie, a potem 

usuniemy wosk w gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór na barwnym tle.  

Jaki był pożytek z pisanek? Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły 

mieszkańcom szczęście i dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano pod drzewa 

owocowe, aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, 

w której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły. 

 

3.W poszukiwaniu jajka – określanie charakterystycznych cech jajka 

ugotowanego na twardo, rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku. 

Potrzebne będą: jajko ugotowane na twardo, jabłko, mandarynka, gruszka, ogórek, 

nieprzezroczysty worek. 

Rodzic pokazuje jajko ugotowane na twardo. Prosi, aby dziecko uważnie przyjrzało się mu, 

dotknęło go i podało cechy charakterystyczne. Następnie umieszcza w nieprzezroczystym 

worku np.: jabłko, mandarynkę, gruszkę, ogórek, jajko. Dziecko kolejno, bez kontroli wzroku, 

wkłada rękę do worka i odnajduje w nim jajko. Wymienia cechy jajka, która pozwoliło mu 

odróżnić je od innych rzeczy umieszczonych w worku. 

4. Piosenka ,, Wielkanocny poranek’’ Galica, Pabisiak 
I. W wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

 

Ref.: Wielkanocne kotki, 

https://youtu.be/dtsnC2am0_w


robiąc miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach. 

 

Kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzbę pytają / x2 

 

II. A kurczątka z zającem 

Podskakują na łące. 

Hop, hop, hop, hop, hop, hop, 

podskakują na łące. 

 

Ref.: Wielkanocne kotki... 
 
https://przedszkolelanieta.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=215 
 
 

 5.Obrus wielkanocny – malowanie watką wzorów na kartce.  

Potrzebne będą: biała kartka i spinacz do bielizny, farby w pojemnikach lub w miseczkach, 

wata kosmetyczna, tacka plastikowa.  

Dziecko chwyta spinaczem do bielizny kawałek watki kosmetycznej, macza delikatnie watkę 

w farbie i za jej pomocą robi na białej kartce, obrusie kolorowe wzory. Wykorzystane kawałki 

watki układa na plastikowej tacy. Przestrzega zasady, że do farby w jednym kolorze 

wykorzystuje jeden kawałek watki.  

 

6. Symbolika i zwyczaje Świąt Wielkanocnych 
Niedziela Wielkanocna (zwana też Wielką Niedzielą): To dzień radosny, bo Chrystus powstał 

z martwych. Rozpoczyna go poranna Msza św. zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta 

procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po powrocie do domu w gronie 

rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego. Członkowie rodziny składają 

sobie życzenia, dzielą się świątecznym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie 

może zabraknąć wielkanocnych baranków, zajączków, babek i mazurków. Stoły zdobione są 

bukietami z bazi i z pierwszych wiosennych kwiatów. 

 

Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem albo Śmigusem- dyngusem): 

To drugi dzień świąt. W Polsce w tym dniu dla żartów oblewa się wodą inne osoby nawet 

nieznajome. Należy jednak pamiętać, aby w oblewaniu zachować umiar.  

 

Święta Wielkanocne kojarzą się nam: z koszyczkiem, święconką, barankiem, kolorowymi 

pisankami, babką lukrowaną, mazurkiem i Lanym Poniedziałkiem. Do koszyczka na 

święconkę wkłada się obowiązkowo: chleb, jajka, wędlinę, sól, chrzan, babkę, baranka                    

i pisankę . Święconką dzielimy się podczas Wielkanocnego śniadania. Koszyczek przykrywa 

się białą, haftowaną serwetką i ozdabia bukszpanem.  

 

Baranek: To symbol Świąt Wielkanocnych. Ma on chorągiewkę z napisem ,,Alleluja ”                    

i uosabia samego Chrystusa, który jako ofiarny baranek oddał życie za ludzi, by następnie 

zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad śmiercią, złem i grzechem.  

 

https://przedszkolelanieta.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=215


Jajka ,kurczaczki, pisanki, bazie: To symbole odradzającego się życia. Istnieje przekonanie, 

że podzielenie się jajkiem z bliskimi zacieśnia więzi Rodzinne. Jajka są tradycyjnym 

pokarmem tych świąt.  

 

Chleb: W tradycji chrześcijańskiej to symbol Ciała Chrystusa, zaś we wszystkich kulturach to 

pokarm niezbędny do życia.  

 

Wędlina: To pamiątka baranka paschalnego, którego Izraelici spożywali przed wyjściem z 

niewoli egipskiej. 

 

 Sól: Ma nas chronić przed grzechem 

 

7. Karta pracy str.38 
Rysowanie po śladzie 

 

8. Zabawa ruchowa ,,Turlające się jajo’’ 
Dziecko kładzie się na dywanie. Jest pisanką. Turla się we wskazaną przez rodzica stronę, np. 

w stronę okna, w stronę drzwi. Można bawić się w kilka osób, ale trzeba uważać, aby nie 

zderzyć się z kimś – wtedy pisanka może pęknąć. Jeśli tak się stanie (dzieci zderzą się), 

rodzic podchodzi do dziecka, sprawdza, czy pisanka jest cała, lekko naciskając dziecko w 

różnych miejscach. Stwierdza, że wszystko jest w porządku, i zabawa toczy się dalej.  

 

9. Zabawa orientacyjno-porządkowa -Baranki. 
 Dziecko - baranek porusza się na czworakach po pokoju. Na hasło: Baranki zatrzymuje się 

 i naśladuje głos baranka, mówiąc: bee, bee, bee... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały na środę 31.03.2021 r 

 
1.Piosenka – zabawa ruchowa 

 
https://youtu.be/wHBttUjMPHc 

 

Zając długie uszy ma trala la, trala la, 

nosek słodki, oczka dwa hopsa, hopsa sa. 

Każdy zając skacze: - hop hop, hop hop hop hop hop   

Jeden skok, drugi skok  

Teraz wszyscy: HOP! 

 

2. Nasz stół wielkanocny – zabawa dydaktyczna 
Potrzebne będą: kolorowe plastikowe nakrętki bądź kubeczki 6 szt, wycięte z papieru pisanki 

6szt, talerzyki jednorazowe bądź wycięte z białego papieru 6szt. 

Rodzic prosi, by dziecko policzyło talerzyki, a następnie by położyło z prawej, z lewej strony, 

obok kubeczek, przy kubeczku pisankę, obok kubeczka pisankę itp. 

 
 

3. Koszyczek -zając do pokolorowania, wycięcia i sklejenia 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/wHBttUjMPHc
https://www.youtubekids.com/
https://www.youtubekids.com/


 



4. Koszyk Wielkanocny 

 

https://przedszkolelanieta.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=211 

 

 

 
             

 

5. Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa 

Rodzic mówi rymowankę, a dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców i odpowiada na 

pytania 

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało? 

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?  

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?  

https://przedszkolelanieta.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=211


Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało?  

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło.  

 

6. Karta pracy str. 39 
Przeliczanie jajek w koszyku 

 

7. Wesoły zajączek – zabawa ruchowa 
Rodzic lub dziecko rzuca kostką i zapowiada: zajączek podskakuje 4 razy i my też, zajączek 

robi 2 obroty i my też, zajączek robi 6 przysiadów i my też. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

8. Wiosenny spacer – masażyk 
Już słoneczko mocniej grzeje,        rozcieramy plecy całymi dłońmi 

więc się każde dziecko śmieje.       rysujemy oburącz uśmiechy 

Ja na spacer pójdę sobie,               przebieramy palcami, naśladując marsz 

kilka ćwiczeń przy tym zrobię:       palcami obu rąk naśladujemy bieg 

trochę skoków, skłony trzy –          lekko uderzamy całymi dłońmi, naśladując podskoki 

przecież dobrze zrobią mi.             rozcieramy plecy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały na czwartek 01.04.2021 r 

 
1.Przygoda wielkanocna – opowieść ruchowa 
Mały zajączek ( dziecko przykuca, przykłada dłonie do głowy- robi uszy zajączka) skakał po 

łące i zastanawiał się jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 

(skacze w przysiadzie w różnych kierunkach).Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladuje 

malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku (naśladuje 

przenoszenie pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek , 

aby rozwieść pisanki do swoich kolegów(naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki .Zajączek co pewien czas zatrzymywał się ,ocierał pot z czoła 

(ociera pot z czoła raz jedna ręką raz drugą) oraz przeciągał się ,aby rozprostować plecy  

i ręce(przeciąga się). Był już bardzo blisko domu kogucika, kiedy nagle potknął się 

i przewrócił (naśladuje potknięcie i przewrócenie się).Wózek z pisankami przechylił się na 

bok, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po dywanie w różnych kierunkach).Skorupki 

pisanek zaczęły pękać .Wykluły się z nich kurczątka (naśladuje wykluwanie się kurczątek z 

jajek).Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać(skacze w przysiadzie), a kurczątka machając 

swymi malutkimi skrzydełkami ,pobiegły za nim (biegnie machając ugiętymi w łokciach 

rękami).Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły .Przykucnęły więc na 

trawie (przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o swojej 

przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladuje śmiech).Myślę, że o zajączku nie można 

powiedzieć, że był bardzo odważny, bo przecież przestraszył się małych kurczątek. 

 

Po zabawie dziecko może wymyślić zakończenie historii, podać swoje propozycje, co mogło 

się stać z kurczątkami. 

 

2.Co pasuje do Świąt Wielkanocnych? 

Rodzic przygotowuje różnorodne rekwizyty związane ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego 

Narodzenia: koszyk, pisanki, palmę, baranka, bombki, łańcuch, sylwetę choinki.  

Dziecko wybiera te, które pasują do zbliżających się Świąt Wielkanocnych i próbuje 

uzasadnić odpowiedź. 

 

3. Dostrzeganie pisankowego rytmu i kontynuowanie go.  
Potrzebne będą sylwety pisanek w różnych kolorach.  

Rodzic układa na stole ciąg rytmiczny z sylwet pisanek. Np. pisanki – czerwona, zielona, 

niebieska, czerwona, zielona, niebieska, czerwona, zielona, niebieska (trzy sekwencje). 

Dziecko dotyka kolejnych sylwet pisanek głośno określając ich kolory. Potem kontynuuje 

dostrzeżony rytm, określając kolory sylwet pisanek. Przelicza ile sylwet pisanek jest danego 

koloru. 

 

4. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Baranki.  
Dziecko-baranek spaceruje na czworakach. Kiedy usłyszy dźwięk tamburynu, dzwoneczka 

itp. przewraca się na plecy, macha w górze rękami i nogami. Kiedy tamburyn, dzwoneczek 

milknie, spaceruje dalej. 

 

 

5. Puzzle  
 

 



 
 

 

 



6. Prace plastyczne do wyboru 

 

• Wielkanocny kurczak – stemplowanie 

 

 
 

 

 

 

 

• Zając z rolki papieru 

 



 
 

 

• Kurczak z papierowych talerzyków 

 

 
 

7. Karta pracy str. 37 – kolorowanie według wzoru 



 

Materiały na piątek 02.04.2021 r 
1.Rozwiązywanie zagadek.  

• Zjedz mu długie ucho lub kawałek głowy, bo pyszny jest bardzo i czekoladowy. 

(zajączek z czekolady)  

• Na stole wielkanocnym to ona króluje, ma lukier i rodzynki – i wszystkim smakuje. 

(baba wielkanocna)  

• Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane – w szlaczki kolorowe albo nakrapiane. 

(pisanki) 

•  O cukrowym tym zwierzątku każdy z nas pamięta i wkłada go do koszyczka w 

wielkanocne święta. (baranek cukrowy)  

• Wśród pisanek leży, ma żółty kubraczek. Powiedz, co to jest. To mały… (kurczaczek) 

 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
Potrzebne będą: kubeczki po jogurcie, bębenek 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 Dziecko biega swobodnie po pokoju, trzymając kubeczek w rękach. Słysząc uderzenie w 

bębenek, zatrzymuje się, stawia odwrócony kubeczek na głowie, przykuca, a następnie 

wstaje, zdejmuje kubeczek i biegnie dalej. 

 

II • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubeczek trzyma w wyciągniętych nad głową rękach. 

Wykonuje skłon w przód, stawia kubeczek przed sobą i prostuje się. Podczas ponownego 

skłonu zabiera kubeczek i podnosi je w rękach do góry. 

 • Ćwiczenia tułowia.  

Dziecko, w siadzie skrzyżnym, wykonuje skłony boczne z kubeczkiem postawionymi na 

wyciągniętych dłoniach. Za każdym razem dotyka podłogi odwróconą dłonią. 

 • Zabawa na czworakach.  

Dziecko delikatnie toczy kubeczki po dywanie poprzez popychanie jego głową.  

• Zabawa bieżna Omiń kubeczki.  

Dziecko stawia odwrócone kubeczki na dywanie i porusza się lekko między nimi w rytmie 

wystukiwanym przez rodzica na tamburynie. 

 • Podskoki.  

Dziecko stawia odwrócone kubeczki na dywanie i przeskakuje przez nie: do przodu, do tyłu i 

na boki.  

 

III • Ćwiczenie stóp. 

 Dziecko w siadzie skulnym, podpartym próbuje chwycić kubeczek palcami jednej stopy i 

drugiej stopy, na zmianę. Potem unosi do góry kubeczek stopami. 

 • Ćwiczenia wyprostne. 

 Dziecko maszeruje na palcach z kubeczkiem położonym na głowie 

 

3. Karta pracy str. 40 – uzupełnianie rysunku według podanego wzoru 

 

4. Zabawa inscenizacyjna - Pieczemy ciasto  

Rodzic proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Wyobrażają sobie, że trzymają w 

rękach miskę, w której będą mieszały poszczególne składniki ciasta, i kolejno naśladuje gesty 

rodzica: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, wbijanie 

czterech jajek – sięganie prawą ręką za lewe ramię, hop – uderzenie o ramię, stuk – rozbicie, 



chlup – wrzucenie jajka do miski, siup – wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana 

ręki; wyrabianie rękami, wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. 

Potem – wąchanie upieczonego ciasta i jedzenie. 

 

5. Wspólne pieczenie z dzieckiem babeczek 

 
Przepis na ucierane babeczki  

Składniki: 

 3 jajka  

1 kostka masła  

1 szklanka cukru  

1 łyżka proszku do pieczenia 

 ½ szklanki mąki ziemniaczanej 1 szklanka mąki pszennej 

 zapach cytrynowy  

olej do smarowania foremek (Z tej porcji wychodzi około 20 małych babeczek lub jedna duża 

babka).  

 

Sposób wykonania: 

 Jajka utrzeć za pomocą miksera z cukrem na puszystą masę. Wsypać proszek do pieczenia, 

dodać pół zapachu cytrynowego, zalać roztopionym, gorącym masłem, a następnie dodać 

pozostałe składniki i zmiksować. Wylać do foremek wysmarowanych olejem. Piec około 20 

minut w piekarniku nagrzanym do 150 stopni. Po wyjęciu z piekarnika położyć na wilgotnej 

ściereczce, a potem wyjąć z foremek i wystudzić.  

 

Czynności dziecka podczas pieczenia babeczek: 

• Umycie rąk przez dziecko, założenie fartuszka 

•  Pokaz potrzebnych składników, nazywanie ich przez dziecko: mąka pszenna, mąka 

ziemniaczana, jajka, masło, cukier, proszek do pieczenia, zapach cytrynowy, olej. 

• Łączenie składników za pomocą miksera. 

•  Smarowanie foremek pędzelkiem maczanym w oleju.  

•  Wlewanie ciasta do foremek (do połowy foremki). 

•  Ozdabianie wystudzonych babeczek z wykorzystaniem polewy czekoladowej, lukru 

w różnych kolorach, posypki cukrowej 

 

 



 



 



 



Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć 

wszystkim zdrowia, obfitości na świątecznym stole, 

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym 

gronie. 

 

                                         Ewelina Kubiak 

                                       Justyna Kołomijec 

 

 


