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21 kwietnia 2020 wtorek 

 

 

1/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę  

Przepis na świnkę z jajka 

Potrzebne będą: 

– jajka ugotowane na twardo 
– ziarenka pieprzu 
– ugotowana parówka, oczywiście vege! (lub marchewka i rzodkiewka 
– co kto woli) 
– odrobina domowego majonezu lub chrzanu, natka pietruszki 

Do dzieła! 

Ugotowane jajka studzimy i obieramy ze skorupki. W każdym jajku 
można delikatnie ściąć odrobinę dolnej część – będzie stało stabilniej. 

Parówkę kroimy  na plasterki – przyklejamy do każdego jajka 
plasterek jako nosek za pomocą chrzanu lub majonezu. Z paru 
plasterków parówki wycinamy trójkąty, następnie po obu stronach 
jednego końca każdego jajka robimy nacięcia i wkładamy w nie 
trójkątne  uszka. 

Uwaga! Zamiast parówki możemy użyć marchewki i rzodkiewki – z 
marchewki wówczas zróbcie nosek, zaś z rzodkiewki uszka. 

Z ziarenek pieprzu robimy oczka, a z gałązek natki – ogonki świnki. 

Smacznego! 
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2/Zostańwdomu#isięnienudź  

Chatka Puchatka rozdział 2 

https://www.youtube.com/watch?v=khftmQOk4wQ 

 

3/Zostańwdomu#isięruszaj 

A teraz trochę gimnastyki 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khftmQOk4wQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
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22 kwietnia 2020 środa 

 

1/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Przepis na zajączki z jajek sadzonych 

 

Co potrzebujesz by zrobić zabawne zajączki z 

sadzonych jajek: 

– jajka 
– kawałek żółtego sera 
– borówki amerykańskie na oczy lub pieprz czarny 
– kawałki boczku na uszy (lub parówki) 

Jak zrobić zabawne zajączki: 

Najpierw smażymy na patelni pasko boczku, które zostaną uszkami 
zajączka. Najtrudniejsza sprawa to odpowiednio precyzyjnie posadzić 
jajko na patelni, żeby ułożyło się nam w coś na kształt zajęczego 
pyszczka. Gdy jajko będzie już usmażone, wtedy zdejmujemy je na 
talerz. Robimy wąsy z żółtego serka (mogą być też ze szczypiorku), 
oczka z borówek oraz uszy ze smażonego boczku. I zajączek gotowy! 

Wesołego smacznego! 
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2/Zostańwdomu#isięnienudź  

Chatka Puchatka rozdział 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce8htdAmDVk 

 

 

 

3/Zostańwdomu#isięruszaj 

A teraz trochę gimnastyki 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce8htdAmDVk
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
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23  kwietnia 2020 - czwartek 

1/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Przepis na gąsienicę z pomidorów i mozzarelli – 

wesoły pomidor 

 

Składniki: 

– pomidorki koktailowe 
– ziarenka pieprzu 
– listki bazylii 
– majonez  
– małe kulki mozzarelli 
– czarna oliwka 

Przygotowanie: 

To najprostsza sałatka świata! Na listkach bazylii układamy na 
przemian kulki pomidorków i sera mozzarella. 

Robimy oczka z odrobimy majonezu i ziarenek pieprzu oraz usta z 
kawałka czarnej oliwki. 
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Smacznego! 

2/Zostańwdomu#isięnienudź  

Chatka Puchatka rozdział 3 

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

3/Zostańwdomu#isięruszaj 

A teraz trochę gimnastyki 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhomUMIKMPw
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
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24  kwietnia 2020 – piątek  

1/ Zostańwdomu#zróbprzekąskę 

Przepis na kanapkę – świnkę 

Lubicie bawić się jedzeniem? Zróbcie wspólnie z 

rodzicem/opiekunem  kanapkę – świnkę! 

Składniki na kanapkę- świnkę: 

– chleb – obojętnie jakiego rodzaju 

– ser żółty – okrągły 

– wędlina – nie musi to być wędlina typu mortadela czy metka – może 
to być każda wędlina – pod warunkiem, że uda się z niej wyciąć różne 
kształty 

– rzodkiewka 

– czarne oliwki 

– koperek 

Jak zrobić kanapkę – świnkę: 

Chleb posmaruj masłem. Połóż na kanapce ser, a następnie wytnij z 
wędliny pyszczek i uszka świnki. Oczka powstaną z plasterków 
rzodkiewki i kawałków oliwek. Uśmiech – z koperku. 

Smacznego! 
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2/Zostańwdomu#isięnienudź  

Chatka Puchatka rozdział 4 

https://www.youtube.com/watch?v=BPGuvisr8-s 

3/Zostańwdomu#isięruszaj 

A teraz trochę gimnastyki 
https://www.youtube.com/channel/UCMcxK1I5HhaZjM8HAg9uveQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BPGuvisr8-s
https://www.youtube.com/channel/UCMcxK1I5HhaZjM8HAg9uveQ

