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1) Przyrządzanie różnych potraw. 

2) Przyklejamy je na koperty. 

3) Zwiedzanie ciekawych miejsc i odkrywanie szlaków. 

4) Są naszymi braćmi mniejszymi. 

5) Uprawiane na koniach. 

6) Królewska gra. 

7) Umacnia i ciało i ducha. 

8) Wklejanie i ozdabianie zdjęć w albumie( z ang.). 

9) Zagadki słowno-obrazkowe. 

10) Otwiera  nam świat w książkach. 

11) Uprawa roślin jadalnych i kwiatów. 

12) Np. Mine Craft  i The Sims. 

13) Rodzaj sztuki przyjemny dla ucha. 

14) Malowanie, rysowanie, wycinanie…. 

15) Zbiór pamiątek, znaczków, płyt…. 

16) Lepienie z gliny. 

 

HASŁO: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P R Z E P I S Y: 

WIOSENNA AWANTURKA - pasta do chleba 
Przygotuj: 
- deskę do krojenia 
- nóż 
- łyżkę 



- widelec 
- tarkę 
- miskę 
Składniki: 
- kostka białego sera 
- mały kubek śmietany 
- pół pęczka rzodkiewek 
- pół pęczka szczypiorku 
- pół świeżego ogórka 
- sól  
- pieprz 
Sposób przygotowania: 
1. Umyj dokładnie warzywa. 
2. Obierz ogórek i odkrój od rzodkiewek ogonki i liście. 
3. Przełóż do miski ser i dokładnie rozgnieć go widelcem. 
4. Zetrzyj na drobnej tarce ogórek i rzodkiewki. 
5. Posiekaj starannie szczypiorek. 
6. Dodaj do miski z serem warzywa, 2 łyżki śmietany, odrobinę soli i pieprzu do 
smaku. Wymieszaj ze  sobą składniki. 
 
 
CIASTECZKA Z MASŁEM ORZECHOWYM  
Przygotuj: 
- łyżkę  
- szklankę 
- miskę 
- blachę do pieczenia 
- widelec 
Składniki: 
- 2 szklanki mąki 
- pół szklanki cukru 
- pół szklanki masła orzechowego 
- pół kostki masła 
- 2 łyżki jogurtu naturalnego 
- pół łyżeczki sody 
- 1 łyżka cukru waniliowego 
Sposób przygotowania: 
1. Włóż do miski wszystkie składniki oprócz mąki i dobrze je ze sobą zagnieć. 
2. Następnie, cały czas zagniatając, dodawaj stopniowo mąkę. Ciasto powinno być 
gładkie. 
3. Ulep z ciasta kulki wielkości kasztanów. Każdą kulkę spłaszcz w dłoniach. 
4. Ułóż ciasteczka na blasze, a następnie widelcem odciśnij na nich kratki. 
5. Wsuń do nagrzanego piekarnika i piecz 15 minut w temperaturze 180 stopni. 
Zdejmuj je z blachy dopiero wtedy, gdy wystygną. Ciepłe ciastka bardzo się kruszą. 
 

 

SMACZNEGO! 


