
eTwinning „Let's cook” 

                    
                      Czas realizacji: wrzesień 2018- czerwiec 2019   
 

    Grupa Tygryski 

   Projekt dotyczy żywności. Celem projektu jest dzielenie się przepisami za pomocą 
języka angielskiego- wprowadzanie nowego słownictwa jedzenia oraz poprzez 
dostarczanie zdjęć, prezentacji bądź filmików. 
Podczas realizacji projektu uczyliśmy się słownictwa na temat różnych potraw i 
czynności z gotowaniem (gotować, piec, siekać...) Jak również podczas realizacji 
projektu nawiązaliśmy kontakty z rodzicami i dziadkami- wspólnie piekliśmy nasze 
przysmaki. 
Efekty swojej pracy zamieszczaliśmy na portalu Twinspace, przesyłając zdjęcia , które 
zostały wykonane podczas wspólnych zajęć z dziećmi i najbliższymi: dziadkami, 
rodzicami. 
W projekcie udział biorą nauczyciele z innych krajów: Grecji, Włoch, Turcji, 
Hiszpanii, Litwy, Cypru, Słowacji oraz Polski. 

 



Kisimy ogórki z babcią Tereską 

We're pickling cucumbers with Grandma 

Tereska 

SKŁADNIKI 

ogórki (gruntowe, niezbyt duże) 

czosnek (polski) 

koper 

świeży chrzan 

opcjonalnie - liście  wiśni 

sól 

COMPONENTS 

cucumbers (ground, not too big) 

garlic (Polish) 

dill 

fresh horseradish 

optional - cherry leaves 

salt 



Italian Pizza z mamą Jasia i Karola 

We bake an Italian pizza with mother  

Jan and Karol 

SKŁADNIKI 

 

25 g świeżych drożdży (lub 7 g instant) 

150 ml ciepłej wody 

1/2 łyżeczki cukru 

250 g mąki pszennej 

1 łyżeczka soli 

1 łyżka oliwy 

 

 

COMPONENTS 

 

25 g fresh yeast (or 7 g instant) 

150 ml of warm water 

1/2 teaspoon of sugar 

250 g of wheat flour 

1 teaspoon of salt 

1 tablespoon of oil 

 

Dodatki do pizzy: 

Sos pomidorowy. 

Starty żółty ser. 

Szynka, salami, boczek 

Pieczarki. 

Kolorowa papryka. 

Kukurydza z puszki. 

Cebula. 

Czosnek. 

 

Pizza toppings: 

Tomato sauce. 

Starts of yellow cheese. 

Ham, salami, bacon 

Mushrooms. 

Colorful pepper. 

Corn from the can. 

Onion. 

Garlic. 



Italian pizza 



Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad 

SKŁADNIKI 

3 ziemniaki 

2 marchewki 

1 pietruszka 

4 jajka 

3 ogórki kiszone 

1/4 cebuli 

1/2 jabłka 

1 mała puszka zielonego groszku 

ok. 1 szklanka majonezu 

1 łyżeczka musztardy 

 

COMPONENTS 

3 potatoes 

2 carrots 

1 parsley 

4 eggs 

3 pickled cucumbers 

1/4 of onions 

1/2 apple 

1 small can of green peas 

about 1 glass of mayonnaise 

1 teaspoon of mustard 



Ciasto ze śliwkami  

Cake with plums 

Składniki: 

2 szklanki mąki 

1 szklanka cukru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 masło roślinne 

2 jajka 

 

Kruszonka: 

3/ kostki masła roślinnego 

1 cukier waniliowy 

3/4 szklanki mąki 

Cukier 

 

Components: 

2 cups of flour 

1 glass of sugar 

1 teaspoon of baking powder 

1 vegetable butter 

2 eggs 

 

Crumble: 

3 / cubes of vegetable butter 

1 vanilla sugar 

3/4 cup of flour 

sugar 



Owocowe szaszłyki  

Fruit shashlik 

Potrzebne: patyczki 

do szaszłyków, 

owoce jakie lubicie 

 

Needed: skewers sticks, 

fruits you like 

 



Zapiekanki z bagietki 

Baguette toasties 
Składniki: 

bagietka 

ser żółty 

salami, szynka 

pieczarki 

rukola 

Keczup 

 

Components: 

baguette 

cheese 

salami, ham 

mushrooms 

arugula 

ketchup 



Kolorowe ciasteczka 

Colorful biscuits 



Colorful biscuits 



Ciasto z jabłkami i cynamonem 

Cake with apples and cinnamon 

Składniki: 

 

6 jajek 

1,5 szklanka cukru do wypieków 

3 szklanki mąki pszennej 

1 szklanka oleju 

1 szklanka orzechów włoskich 

4 - 5 jabłek 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

1 łyżeczka cynamonu 

Components: 

 

6 eggs 

1.5 cups of sugar for baking 

3 glasses of wheat flour 

1 glass of oil 

1 cup of walnuts 

4 - 5 apples 

1.5 teaspoons of baking powder 

1 teaspoon of baking soda 

1 teaspoon of cinnamon 



Cake with apples and cinnamon 



Kreatywne obrazki  

Creative pictures 



Kolorowe kanapki 

Colourful sandwiches 


