
Poniedziałek 30.03.20 

Światowy Dzień Muffinka – 30 marca, czyli Babeczki  Świetliczki - kulinarne propozycje 

od Pani Iwony. 

  

Składniki:  

 2 szklanki mąki  

 2 jajka** 

 1 szklanka letniego mleka 

 pół szklanki cukru  

 pół szklanki oleju roślinnego 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

Sposób przygotowania muffinek: 

 Wymieszaj w jednej misce suche składniki: mąkę, cukier, proszek do pieczenia. 

 W drugiej misce połącz ze sobą mokre składniki: jajka, mleko, olej. 

 Połącz składniki suche z mokrymi, używając do tego łyżki. 

 Przelej masę do foremek na muffinki. 

 Piecz 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. 

Jeśli w kuchni brakuje któregoś ze składników, możesz zastosować zamienniki: 

 zamiast oleju – roztopione masło lub margaryna, 

 zamiast mleka – maślanka, jogurt naturalny lub kefir, 

 zamiast proszku do pieczenia – soda oczyszczona,* 

 jajka – proszek sojowy z wodą lub mąką ziemniaczaną. 

 

Jak udoskonalić prosty przepis na muffinki? 



Muffinki można wzbogacić o inne składniki, żeby smak był bardziej urozmaicony.              

Do wymieszanego już ciasta można dodać: 

 bakalie, np. posiekane lub całe orzechy, rodzynki, skórkę pomarańczową, 

 kakao, 

 kawałki czekolady, 

 łyżkę ulubionego dżemu, 

 twarożek, 

 wiórki kokosowe, 

 dużą łyżkę nutelli – muffinki z nutellą są bardziej czekoladowe niż te z samym kakao, 

 Garfield proponuje masło orzechowe, wtedy powstaną Babeczki Garfielda! 

Możesz je też polukrować, udekorować, dodać im uszy albo serduszka...  

 

 

*Jeśli Rodzice Ci pozwolą, możesz wypróbować, jakie magiczne właściwości ma soda 

oczyszczona: https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA  

                       https://www.youtube.com/watch?v=VCfwFnTV1Yc  

**W puste skorupki od jajek nasyp trochę ziemi lub włóż zmoczoną chusteczkę 

higieniczną.        W tak powstałą doniczkę zasiej rzeżuchę.              Po 2 – 3 dniach 

będziesz mieć pyszny dodatek  do kanapek, tostów lub jajecznicy.          Pamiętaj o 

podlewaniu roślinek! 

 

https://party.pl/porady/dom/kuchnia/przepis-na-domowa-czekolade-101421-r1/
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA
https://www.youtube.com/watch?v=VCfwFnTV1Yc


 

                 www.ekodziecko.com 

 Oraz kilka propozycji od Pani Marty � 

 

Witajcie kochane dzieci! Przygotowałam dziś dla Was parę zadań, abyście 

mogli miło spędzić czas! Zaproście rodzeństwo i rodziców do zabawy! ;) 

 

1. Zagadka matematyczna  

Zosia ma pięć córek a każda z nich ma brata. Czy potrafisz obliczyć ile dzieci 

jest w tej rodzinie? Dobrze się zastanów!  

 

2. Zabawa z wierszem 

 

Joanna Kulmowa – Gdybym była zegarem 

Ja gdybym była zegarem, 

byłabym strasznie cwana. 

Na przykład o godzin parę 

spóźniałabym się z rana. 

Sąsiedzi już dawno wstali. 

Szkoła się zaraz zacznie. 

A u mnie szósta najdalej. 



Śpią wszyscy, 

i to jak smacznie. 

A jeśli zegarem szkolnym będę 

(wiem, że nie będę), 

to w przerwach będę szła wolniej, 

a w czasie lekcji pędem. 

Na robotach zatrzymam wskazówki. 

Na rachunkach popchnę. 

Niech lecą. 

Tylko w razie klasówki 

poczekam dłużej nieco. 

W niedzielę postoję dzień cały. 

W poniedziałek zegarmistrz powie: 

- Ten zegar robi kawały, 

bo ma kukułkę. 

Tu. W głowie. 

Ten zegar to chytra sztuka. 

Ale przechytrzę go. 

Wierzcie. 

Jak ktoś tak kuka i kuka, 

to się dokuka 

wreszcie. 

I będzie mnie stukał. 

I pukał. 

I nic. I wszystko do bani. 

Sam będzie na muniu miał kuku, 

a ja się nie ruszę za nic. 



A niech mnie rozkręca 

– nie szkodzi. 

A niech mnie nakręca 

– proszę. 

A wtem 

jak nie zacznę chodzić! 

– Rany Julek! Gdzie zegar? 

– Poo – szedl! 

 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

1. Co robią zegary i do czego nam służą? 

2. Dlaczego osoba mówiąca w wierszu chcę być z zegarem? 

3. Jak myślisz czy zegar który pomaga ludziom powinien zostać wynaleziony 

czy wystarczy nam taki jaki mamy? 

 

3. Eksperyment "wacik z mydłem" 

 

To jest zdecydowanie mój ulubiony i najprostszy eksperyment. Pamiętajcie, że 

eksperymenty wykonujemy tylko pod okiem opiekuna!  

 

Co potrzebujesz:  

 

-wacik 

-wode 

-mydlo w płynie 

 

 

Namocz wacik w wodzie z kranu, wycisnij go lekko (wacik musi być wilgotny). 

Na mokry wacik nalej 3krople mydła. Przyłóż wacik do ust i mocno dmuchnij! 

Z wacika wyleci piana! Spróbujcie sami! To łatwe! Podsyłam Wam zdjęcie 

mojej piany!  



 

 


