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"Walentynkowe ciasto" 

Składniki: 
kostka masła  – 400 gramów 
cukier – 400 gramów 
jajko – 8 sztuk 
mąka pszenna – 600 gramów 
mleko – 200 mililitrów 
czerwony barwnik spożywczy – 1 opakowanie
czekolada – 200 gramów 

Sposób przygotowania: 
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Nasmaruj tłuszczem i
obsyp mąką długą prostokątną formę (dł. ok. 30cm lub
keksówkę 22x12cm). 
2. Utrzyj na gładką masę 200g margaryny i 200g
cukru. Dodać 4 jajka (po jednym) i stopniowo
miksować. 
3. W osobnej misce wymieszaj 300g mąki, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, szczyptę soli i dodawaj masę z
tłuszczu i cukru oraz 100 ml mleka. 
4. Zabarwij masę na czerwono barwnikiem
spożywczym (zacznij od niewielkiej ilości i dodawaj
stopniowo, aż do uzyskania żądanego koloru). 
5. Przełóż masę do przygotowanej formy i piec przez
ok. 55 minut. Sprawdź szpikulcem; jeśli będzie czysty
po wyjęciu, to ciasto jest gotowe. Pozostaw ciasto do
ostygnięcia przez 10 minut, a następnie wyjąć z
formy. 
6. Przełóż na drucianą podstawkę i pozostawić do
całkowitego schłodzenia. Następnie pokroić na grube
plastry. Z plastrów ciasta wyciąć serca. 
7. Przygotuj masę po raz drugi według punktów 1-3. 
8. Wylej niewielką ilość masy na dno przygotowanej
formy. Ułóż serca blisko siebie w rzędzie. Wypełnij
formę resztą masy. Piecz przez ok. 50 minut w
uprzednio nagrzanym piekarniku. Po upieczeniu
wyjąć z piekarnika i pozostawić do schłodzenia jak
poprzednio. 
9. Można oblać czekoladą. Roztopić 200g czekolady
w kuchence mikrofalowej lub w kąpieli wodnej. Oblać
schłodzone ciasto. Pokroić ciasto na kawałki i
podawać z sercem.

                                 PRZEPISY ZIMOWE
                     czyli razem z dzieckiem w kuchni
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                                 PRZEPISY ZIMOWE
                     czyli razem z dzieckiem w kuchni

"Czekoladowe domino" 

Składniki: 
110 g masła 
110 g cukru drobnego 
2 jajka, ubite 
50 g kakao w proszku 
75 g mąki samorosnącej (mąki z domieszką proszku
do pieczenia) 
225 g cukru pudru, przesianego

Sposób przygotowania: 
1. Rozgrzej piekarnik do 200°C/180°C z
termoobiegiem/piekarnik gazowy poziom 6. Natłuść
lekko prostokątną formę do pieczenia (32 x 20 cm). 
2. Utrzyj masło z drobnym cukrem na białą, puszysta
masę, dodaj jajka, wymieszaj. Przesiej mąkę i 25 g
kakao w proszku i dokładnie wymieszaj. 
3. Masę wlej do formy i piecz w rozgrzanym
piekarniku przez 20 minut. Po upieczeniu wyłóż na
kratkę kuchenną na ok. 30 minut, by ostygło. 
4. Przygotowanie lukru: pozostałe kakao przesiej do
rondla, dodaj 2 łyżki wody i zagotuj, ciągle mieszając.
Dodaj 175 g cukru pudru i dokładnie wymieszaj. Jeśli
lukier jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę przegotowanej
wody. Posmaruj ciasto lukrem i potnij je w małe
prostokąty. 
5. Do dekoracji użyj pozostałego cukru pudru
zmieszanego z kilkoma kroplami wody. Wyciskaj go
na ciasteczka, tworząc wzory z kropek. Wystarcza na
ok. 12 ciasteczek. 

Ciastka można podawać dzieciom od pierwszego roku
życia.
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                          CO W KRAKOWIE PISZCZY
                           atrakcje w naszym mieście

Balonowe Show
Premiera: 9 marzec 2020

Opis: Balonolandia to zaczarowana kraina, w której
wszystko może się zdarzyć! Balonowe kostiumy,
balonowa scenografia, balonowe dekoracje – tego w
Polsce jeszcze nie było! W bajecznym świecie
czekają na Was przygody króla Szarla, księżniczki
Szarlotty, latającego smoka i jego niezwykłych
przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim
wodospad wykonany z kilkudziesięciu błękitnych
baloników i gigantyczne balony z niespodzianką w
środku, które w towarzystwie zabawnych mimów i
szalonych klaunów, wirują w rytm muzyki na scenie.
Oryginalne postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci
na piłkach, interaktywne zabawy, w które angażowana
jest widownia, a wszystko to zamknięte w 70 minutach
doskonałej historii z balonami w roli głównej!
Funny Balls Show – bajeczne widowisko teatralne, w
którym zobaczycie ponad 3 000 balonów w
wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd
kształtach!

Cyrk rodzinny: robot i motyl 
Data:  2 luty 2020 11:00
Miejsce: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul.
Wietora 13/15

Opis:  W trakcie warsztatów poznajemy tajemnice
różnych sztuczek cyrkowych, m.in.: żonglowania
różnymi przedmiotami, kręcenia talerzami, poiami,
flowerstickami czy innymi cudami. Chodzimy też na
szczudłach, jazda jest na monocyklu, a puszczane
bańki mydlane mają rozmiar gigantów. Dzięki zabawie
lekkiej, łatwej i przyjemnej nabywamy nowych
umiejętności: ćwiczymy koncentrację, koordynację i
pamięć ruchową – samoocena rośnie niemal sama,
wytrwałość jakby przy okazji, a stres sam się niweluje!
U nas nikt ze sobą nie rywalizuje, a wyłącznie zdrowy
doping stosuje!
godz. 11.00 – warsztaty cyrkowe (sala 34)
godz. 13.00 – spektakl „Robot i motyl”

Dzieciaki w formie: Warsztaty kulinarne 
Data: 15 luty 2020 
Miejsce: BAL, ul. Ślusarska 9

Opis: Dzieciaki w formie zapraszają na kreatywne
warsztaty kulinarne, które udowodnią, że dla dzieci w
kuchni nie ma rzeczy niemożliwych!
W lutym uczymy lepić pierogi! Słodkie i wytrawne, z
falbanką, z zakładką i odciśniętym palcem. Dzieci
nauczą się, jak robić ciasto na pierogi, rozstrzygniemy
odwieczny dylemat, czy do ciasta dodawać jajo czy
nie, a może tylko samo żółtko, ile soli, czy zaparzać
gorącą wodą, czy dolewać zimnej. Pokażemy jak
prawidłowo zagniatać, bo źle potraktowane ciasto
wyjdzie twarde i podczas gotowania całe nadzienie
wypłynie na wierzch. Wspólnie z dziećmi
zastanowimy się też, dlaczego w niektórych
pierożkach należy zrobić dziurki widelcem, a gdy
podziurkujemy inne, rozpadną się.
Terminy: sobota 15 lutego, godzina do wyboru: 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 lub niedziela 16 lutego,
godzina do wyboru: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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                          CO W KRAKOWIE PISZCZY
                           atrakcje w naszym mieście

"Bayala i ostatni smok"
Premiera: 14 luty 2020 

Opis: Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była
szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko
zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i
uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy.
Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone.
Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione
zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na
to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden
warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć
wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło,
siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną
przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko,
by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć
zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię
do Bayala.

"Piotruś Królik 2: Na gigancie"
Premiera: 17 kwiecień 2020

Opis: Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną
rodzinę. I choć Piotruś Królik bardzo się starał, nie
udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca. Kiedy
Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że jego
złośliwość pomaga mu przetrwać w obcym świecie,
ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje
wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć
decyzję: jakim króliczkiem chce być.

"Gang zwierzaków"
Premiera: 7 luty 2020

Pełna przygód animowana komedia o paczce
czworonogów, która musi wspólnymi siłami ocalić
swoje miasto. W świecie przyszłości, gdy ludzie
przegrywają rywalizację z robotami, cała nadzieja w
zwierzakach domowych. Czas zerwać się ze smyczy!

. .
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                                KĄCIK CZYTELNICZY
                      co warto przeczytać z dzieckiem
                                              ZIMA

"Abecadło pod lupą" Eugenia Wasylczenko
wydawnictwo Mamania, 2019

Innowacyjny projekt, który dzięki swojej formie i treści zainteresuje dzieci
w każdym wieku. Na każdej stronie widnieje jedna litera, na której przez
dołączoną do książki lupę szukamy zabawnych obrazków – zastosowana
technika graficzna sprawia, że nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
Zobacz, czy uda ci się znaleźć planetę w pieluszce, piramidę z
pomidorów, a może pieniądze na patyku? Jeśli tak, to spróbuj z tych
elementów ułożyć ciekawą opowieść!

"Przy ulicy Ogrodowej 10" Felicita Sala
wydawnictwo Zielona Sowa, 2019

Czy czujesz to? Z każdego okna unosi się inny smakowity aromat. Na
wszystkich piętrach kamienicy przy ulicy Ogrodowej 10 mieszkańcy
przygotowują tradycyjne danie ze swojego rodzinnego kraju. Jedni
szykują guacamole, inni – baba ghanoush, a jeszcze inni pieką ciasto z
bananami i jagodami.
Daj się zaprosić na sąsiedzkie przyjęcie w ogrodzie i skosztuj potraw z
wielu zakątków świata!
Ten pięknie zilustrowany picturebook zawiera proste przepisy z całego
świata, które w łatwy sposób można przygotować z dziećmi.

"Przyjaźń. Opowiastki dla dzieci" Leo Bormans
wydawnictwo Papilon, 2019

Dobrzy przyjaciele są potrzebni do szczęśliwego życia. Gdy dzieci mówią
o szczęściu, rzadko – w przeciwieństwie do dorosłych – wspominają o
rzeczach materialnych. Częściej mówią o tym, jak fajnie spędzać czas z
bliskimi i przyjaciółmi. Niektóre dzieci nie mają przyjaciół. Niektóre mają
tylko jednego przyjaciela lub przyjaciółkę. Jeszcze inne mają ich bardzo
dużo. Dokładnie tak jak w przypadku dorosłych i ptaków. Nie chodzi
jednak o to, ilu mamy przyjaciół, bo nawet jeśli nie mamy akurat
żadnego, to wkrótce na pewno jakiś się pojawi. Ta książka opowiada o
tym, jak możesz stać się, być i pozostać przyjacielem. Ponieważ
ważniejsze od posiadania wielu przyjaciół jest bycie przyjacielem.

.

,

.

,
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                              DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ
                                 kącik przedszkolaka

                                       CO TO JEST ...
                                          STAROŚĆ

„To bycie bardzo starym, trzeba mieć wtedy laskę i okulary, można zachorować” Kasia (grupa "Smoki")
„Ktoś ma wiele, wiele lat” Tymon (grupa "Smoki")
„Można umrzeć” Ola (grupa "Smoki")
„Traci się włosy” Leon (grupa "Smoki")
„Robią się zmarszczki” Zuzia F. (grupa "Smoki")
„Można tracić wzrok” Paulinka (grupa "Smoki")

"To jest takie coś, jak ktoś ma urodziny i jest większy i większy i starszy i starszy i starszy" Laura J (grupa
"Puchatki")
"Jak ktoś jest starszy od naszych rodziców i od nas" Milena (grupa "Puchatki")
"To coś takiego, że ktoś długo żyje" Tomek (grupa "Puchatki")
"Takie coś, jak się długo trzyma i potem się zepsuje" Klaudia (grupa "Puchatki")
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SZTUCZNY ŚNIEG

Tegoroczna zima nie rozpieszcza nas pod względem ilości śniegu. Co
zrobić, aby dać jego namiastkę dzieciom, kiedy za oknem brak białego
puchu, lub choroba uniemożliwia wyjście na zewnątrz? 
Jest na to prosta rada – sztuczny śnieg! Składniki do jego wykonania
większość z nas ma zapewne 
w swoich domach a sam proces przygotowania również nie jest zbyt
długi.  Już sam moment wykonywania go może być dla dzieci świetną
zabawą, a efekt końcowy dzięki swojej konsystencji i temperaturze
będzie wspaniałą namiastką śniegu, którym można bawić się we własnym
domu. Sztuczny śnieg w bardzo dobry sposób może rozwijać motorykę
dzieci. Podobnie jak z prawdziwego śniegu można lepić z niego kulki.
Dobrym pomysłem jest także wykorzystanie foremek. Babki ze śniegu? -
Czemu nie! Warto także zaznaczyć, że temperatura sztucznego śniegu
będzie także dodatkowym doświadczeniem sensorycznym, co z
pewnością pozytywnie wpłynie na bawiące się dzieci. 
Poniżej przedstawiam przepis na wykonanie sztucznego śniegu. Po
skończonej zabawie nie musicie go od razu wyrzucać - bez problemu
można przechowywać go przez kilka dni
w lodówce. 

Aby przygotować sztuczny śnieg: będziecie potrzebować: 
- 8 opakowań sody oczyszczonej (u mnie były to opakowania po 80 g),
- piankę do golenia,
- miskę.
Sposób przygotowania:
1. Przygotuj potrzebne Ci materiały
2. Do miski wsyp sodę oczyszczoną oraz wyciśnij piankę do golenia
3. Wymieszaj składniki
4. Wymieszaną masę włóż do lodówki na 30 min
5. Gotowe! Miłej zabawy!

.

.

.

ZAPINANIE GUZIKÓW - zabawa na motorykę małą

Prosty sposób na zabawę manualną. Dzięki tej "zabawce" dziecko uczy
się zapinać guziki. 
Wystarczą kawałki filcu, nożyczki, nitka, igła i guziki.
1. Filc tniemy na paski.
2. Na jednym końcu robimy nacięcie do przewlekanie guzika.
3. Do drugiego końca przyszywamy guzik.
4. Paski można łączyć ze sobą lub zapinać pojedyncze, tworząc
"bransoletki".

                                            DIY
                          ZABAWKI KREATYWNE

.

.

.

.
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                               ZGADUJ ZGADULA 
                                ZAGADKI ZIMOWE

.

1. Są w sam raz do zjazdów, a także do biegu. Gdy masz te dwie deski, szusujesz po śniegu. (narty)
2.  Dwie płozy, siedzisko wystarczą, by z górki zimową porą mknąć w dół na pazurki (sanki)
3. Te buty sprawiają, że w zimowy dzień można piruety kręcić na lodzie (łyżwy)
4. Elegancki, śnieżny pan miotłę w ręku trzyma, ale zniknie nam z ogródka, gdy odejdzie zima (bałwan).
5. Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w calutkim roku, najkrótszym miesiącem (luty)
6. Okres bardzo roztańczony, w rytmie samby zanurzony, obfituje w huczne bale, nie czas to na smutki wcale
(karnawał).
7. Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, a będzie ją dziobać w czasie śnieżnej zimy (sikorka).
8. Między dwiema bramkami, bielutkie boisko. Gra się krążkiem, bo dla piłki jest tutaj zbyt ślisko (hokej na
lodzie).
9. Zimą na szybach obrazy maluje, a dzieci w noski poszczypuje (mróz)
10. Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w … (sople)

.

.

.
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                               ZIMOWE ZABAWY 

1. „Biała tafla”- poznawanie właściwości cieczy nienewtowskiej. 

Przygotowanie: Do mąki ziemniaczanej należy dodać tyle wody, by powstała dość gęsta płynna masa. Po
nabraniu na dłoń powinna swobodnie spływać między palcami. 
Przebieg zabawy: Wyjaśniamy, że powstała masa nosi nazwę cieszy nienewtowskiej. Choć jest ona cieczą jak
woda czy sok, działa w zupełnie inny sposób. Następnie demonstrujemy na oczach dziecka, co można z nią
robić, np. ugniatać i lepić kulkę, uderzać otwartą dłonią lub pięścią, nabierać na dłoń, a następnie pozwolić jej
się swobodnie rozpłynąć. Następnie dziecko swobodnie działa z cieczą i mówią co zaobserwowały w czasie
zabawy z masą. 
Wyjaśnienie: Ciecz nienewtowska to substancja, która czasem zachowuje się jak ciało stałe, 
a czasem jak ciecz. Kiedy wobec takiej cieszy użyjemy siły (np. uderzając w jej powierzchnię) i nasze ruchy
będą odpowiednio mocne i szybkie, to płyn będzie twardnieć, kruszyć się i przypominać substancję stałą.
Natomiast, kiedy z taką cieszą obejdziemy się delikatnie- rozpłynie się. Można ulepić z niej kulkę podobną do
tej z plasteliny. Będzie twarda, dopóki nasze dłonie będą się poruszać, lecz kiedy tylko przestaniemy ją ściskać,
rozpłynie się i ucieknie między palcami.

2.  „Śniegowe stworki”- kreatywne przekształcanie

Do zabawy potrzebna jest kartka z narysowanymi, jedna na drugiej, dwiema kulami (duża i średnia). Dziecko
dokańcza obrazek tak, aby zamiast bałwana powstała śniegowa rzeźba.

3.  Zabawa symetryczna

Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, które macie w domu w parach (po 2
szt np. łyżeczki, klocki, autka itp.). Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej w
odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone przedmioty wyglądają w
lustrzanym odbiciu. Dla młodszych dzieci układamy początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór
z drugiej strony. Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy liczbę przedmiotów, lub wykorzystujemy do zabawy
kolorowe figury geometryczne.

4. Zabawa sensoryczna „Co jest w środku?”

Do zabawy potrzebne są: dwa koszyki, dwa kawałki materiału z wyciętym otworem na dłonie, dwie gumki
recepturki do zamocowania materiału i kilka różnych przedmiotów po dwie sztuki każdy, tak aby w jednym i
drugim koszyczku umieścić takie same przedmioty, np. dwie piłeczki, dwie łyżki, dwie szyszki itp.  Zabawa
polega na odszukiwaniu za pomocą dotyku dwóch takich samych rzeczy. 

5.  Masażyk „Bałwanek”- masowanie pleców do rymowanki.

Dziś pogoda jest udana (rysowanie słońca- koło i promienie)
ulepimy więc bałwana. (poklepywanie pleców)
Głowa, brzuszek i podstawa (trzykrotne przykładanie pięści- od góry do dołu)
bo lepienie to zabawa (poklepywanie pleców).
Oczy, nos, kapelusz (rysowanie palcem wskazującym oczu, nosa i kapelusza)
- piękny bałwan powstał już (rysowanie uśmiechu).
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NUMER WIOSENNY

planowany na: marzec/kwiecień

AKTUALNY NUMER

POPRZEDNI NUMER

"Dysfunkcje czynności
prymarnych"

"Jak przetrwać adaptację?"

Co to jest "Przedszkole"?

                   PLANOWANE NUMERY GAZETKI

adres do korespondencji :
katarzynabartosik.bajkowy@gmail.com

wiersze, rymowanki, teksty autorskich piosenek można wysyłać na
powyższy adres - z pewnością opublikujemy


