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Świetlicowy Mazurek Wielkanocny – propozycja od Pani Iwonki 

Ciasto:  

 kostka masła (200g) 

 100 g cukru pudru 

 2 żółtka 

 2 szklanki mąki pszennej (bez „czubka”) 

Przygotowanie:  

 Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami, następnie dodać 

przesianą mąkę i wymieszać. Połączyć ciasto w kulę, w razie potrzeby 

dodać odrobinę zimnej wody w celu ułatwienia połączenia się 

składników. Zawinąć w woreczek foliowy i włożyć do lodówki na 

godzinę. 

 Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmarować masłem i wyłożyć papierem 

do pieczenia. Dno i 1 cm boków wyłożyć rozwałkowanym ciastem i piec 

przez ok. 15 minut na złoty kolor w piekarniku nagrzanym do 190 stopni 

C. Może też być podobnej wielkości tortownica. 

 Po ostudzeniu posmarować masą kajmakową (3 przepisy do wyboru 

poniżej)  i dekorować migdałami, orzechami i owocami wedle własnego 

pomysłu. 

 

Masa kajmakowa: 

1. 500 ml śmietanki 36% i 1/2 szklanki cukru 

2. lub 1 puszka słodzonego mleka skondensowanego 

3. lub 1 puszka gotowej masy kajmakowej ("krówkowej") 

Masa kajmakowa (3 sposoby) 

4. Śmietankę i cukier zagotować w rondelku mieszając aż cukier się 

rozpuści. Gotować na małym ogniu co chwilę mieszając rózgą, aż masa 

zgęstnieje i nabierze słomkowej barwy, ok. 30 minut. Ostudzić i 

posmarować spód mazurka. 

5. Puszkę ze słodzonym mlekiem skondensowanym wstawić do garnka, 

zalać wodą i gotować na małym ogniu przez ok. 2 godziny. Wyjąć, 

odczekać, aż trochę ostygnie, otworzyć, posmarować ciasto. 



6. 150 g miękkiego masła ubić na puszysty biały krem, następnie stopniowo 

dodawać gotową masę kajmakową z puszki cały czas ubijając. Gotowy 

krem rozsmarować na spodzie. 

Dekorujemy! 

Najprzyjemniejszy etap pieczenia mazurków dopiero przed nami. Mazurek 

wielkanocny nie może być pusty! Do dekoracji możemy użyć suszonych 

owoców, migdałów, płatków migdałowych, perełek i pisaków cukierniczych, 

czekoladowych listków, wiórków czy literek. Tradycyjne wzory to motywy 

kwiatowe albo świąteczne. Płatki kwiatów i kulki bazi doskonale imitują 

połówki migdałów, a łodyżki narysujesz pisakami cukierniczymi. Możesz też 

ułożyć bardziej skomplikowane wzory, np. zające i baranki. Pomysłów z 

pewnością macie wiele: napisy, figury geometryczne, ulubieni bohaterowie 

kreskówek. Dobrej zabawy! 

 

 

 

 

 

 



 

                Zdjęcia pochodzą z archiwum „Muratora” 

 

 

Czy mazurek to tylko ciasto?  

Mazurka można  

 posłuchać i potem zabłysnąć na lekcji muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4  

 poćwiczyć i zatańczyć, żeby spalić nadmiar kalorii (dla początkujących 

proponuję partnerstwo pluszowego misia): 

https://www.youtube.com/watch?v=LG-AqRFVwEQ  

 zaobserwować przez okno: http://ptaki.info/mazurek  

 

 

Origami „Koszyk.” 

Trochę poćwiczmy nasze palce oraz umiejętność korzystania z instrukcji. 

Załączam link do wykonania koszyka metodą orgiami. Pamiętajcie o precyzji 

zginania papieru oraz mocnym docisku. Wytrwali mogą zrobić piękny 

koszyczek wielkanocny , w którym zmieści się pisanka i pewnie jakiś słodki 

zajączek.  

http://lubietworzyc.blogspot.com/2013/03/koszyk-wielkanocny-origami.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4
https://www.youtube.com/watch?v=LG-AqRFVwEQ
http://ptaki.info/mazurek
http://lubietworzyc.blogspot.com/2013/03/koszyk-wielkanocny-origami.html


Pozdrawiam! Pani Asia ) 

 

Wielkanocna piosenka od Pani Doroty: 

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy – proponuję Wam naukę piosenki o 

pisankach: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR2_w09vBjhuqTWOuYvNCF0-

YvsD9zTqR4CWX0yyJZnyhH9cg_POHdLPx-c 

Ref. Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

1.Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki 

 

Wysłuchaj raz jeszcze piosenki i odpowiedz na pytania: 

 Ile było pisanek? 

 Co znajdowało się na każdej z nich? 

 Zaproś rodziców lub rodzeństwo do wspólnego tańca  
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