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15  kwietnia 2020 - środa 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie  

Trochę gimnastyki :  

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I 

2/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Jeżyk z jajek 

 

Potrzebne będą: 

 jajka – 4 sztuki 

 szczypiorek – pół pęczka 

 papryka czerwona – 1 sztuka 

 majonez – 1 łyżka 

1. Jaja ugotuj na twardo, następnie wystudź je, obierz i przekrój na pół. 
2. Wydrąż żółtka i wymieszaj z majonezem, aż powstanie pasta. Pastę dopraw sosem sałatkowym lub 
przyprawami według uznania. 
3. Przełóż pastę do woreczka z odciętym rogiem i nakładaj do wydrążonych białek. 
4. Teraz pokrój szczypiorek na 3-4-centymetrowe kawałki i powbijaj je pionowo w pastę z żółtek. 
Ważne, aby szczypiorek był świeży i sztywny. 
5. Z papryki wytnij małe oczka i przyłóż do jeża. Oczka możesz zrobić też z oliwek. 
 

3/Zostańwdomu#isięnienudź  

Dziś o 13 w telewizji do obejrzenia Bajka Polsat Film „Między nami wampirkami” (film animowany) 

https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I
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16  kwietnia 2020 - czwartek 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie  

Trochę gimnastyki :  

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

2/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Przepis na jabłka pieczone z konfiturą (zrób z pomocą mamy, taty lub opiekuna) 

Kilka ładnych, równej wielkości jabłek, miód, ¼ kostki masła, ulubioną konfiturę owocową, narzędzie 

do wydrążania środków z jabłek, głęboką blachę od pieczenia. 

1/Umyj jabłka, przekrój je na pół , wydrąż gniazda 

2/ Włóż do wydrążonych jabłek po odrobinie miodu i łyżeczce konfitury. 

3/ Wysmaruj blachę masłem. 

4/Na dno blachy wlej odrobinę wody, żeby jabłka w trakcie pieczenia się nie przypaliły i niech mama Ci 

pomoże w ustawianiu jabłek na blasze. 

5/ Poproś mamę żeby rozgrzała piekarnik do temperatury 180 st. C. Piecz owoce przez ok. 40 min., 

od czasu do czasu polewając je sosem z dna blachy. Pieczone jabłka są gotowe do jedzenia, kiedy 

tylko trochę przestygną. 

 

3/Zostańwdomu#isięnienudź  

Jak przygotować się do wizyty w teatrze. Obejrzyj kilka krótkich filmów na ten temat: 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-1-w-co-sie-ubrac-do-opery/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-2-wyscig-z-czasem/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-3-bez-biletu-ani-rusz/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-4-zakaz-mlaskania/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-5-wylacz-telefon/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-6-ostatni-dzwonek/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGOkwiobJIE
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-1-w-co-sie-ubrac-do-opery/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-2-wyscig-z-czasem/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-3-bez-biletu-ani-rusz/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-4-zakaz-mlaskania/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-5-wylacz-telefon/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-6-ostatni-dzwonek/
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17  kwietnia 2020 - piątek 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie  

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

2/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Przepis na ciasteczka owsiane z żurawiną (zrób z pomocą mamy, taty lub opiekuna) 

 25 dkg płatków owsianych górskich,  

 1 łyżkę masła (rozpuszczonego),  

 szczyptę soli, 

 ¼ łyżeczki sody oczyszczonej, pół szklanki wrzątku, 

 garść ulubionych bakalii, np. suszonej żurawiny. 

Przygotowanie: 

1/ Do miski wsypcie płatki owsiane, sól, sodę oczyszczoną i bakalie. Dodajcie masło i dokładnie 

wymieszajcie 

2/ Poproś mamę, żeby pomogła Ci rozpuścić masło.  

3/ Zagotuj wodę .Poproś mamę aby dolewałaj wrzątek cały czas mieszając, aż powstanie twarda 

masa. 

4/Zagniataj ciasto rękami, aby masa zrobiła się gładsza i bardziej jednolita. 

5/Poproś mamę aby rozgrzałam piekarnik do temperatury 200 st. C.  

6/Blachę wyłóż papierem do pieczenia i posmaruj masłem. 

7/Formuj z ciasta niewielkie kulki  

8/ Ciastka piecz przez 15-20 min (aż brzegi się zarumienią). 

 

3/Zostańwdomu#isięnienudź  

To jest propozycja na jutro, o 18, Teatr Wielki udostępnia bajkę   „Śpiąca Królewna”  

http://vod.teatrwielki.pl/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
http://vod.teatrwielki.pl/

