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   Jedzenie jest dla nas czynnością niezbędną do życia, dla
wielu z nas jest rzeczą oczywistą. To co jemy ma ogromny wpływ na to jak

funkcjonujemy.
W naszym przedszkolu postanowiliśmy pozwolić dzieciom na

samodzielność, będą
mogły one własnoręcznie przygotowywać wybrane potrawy. 

Innowacja ma na celu zwrócenie uwagi, na jakość pokarmów oraz
jego rolę dla zdrowia i edukację dzieci. Prowadzenie sztuki kulinarnej

poszerza
zakres treści programowych realizowanych w naszym przedszkolu,

promujemy zdrowe
odżywianie, przypominamy regionalne potrawy, oraz chcemy zniwelować

złe nawyki
żywieniowe.                         



        Mini zapiekanka ziemniaczana
 

Przygotowanie zapiekanki
ziemniaczanej sprawiło dzieciom wiele

radości. Do wykonania
wykorzystaliśmy ziemniaki, które
pokroiliśmy w plastry. Na wierzch
położyliśmy plasterek szynki oraz

startego sera.
Dzieci zdegustował mini zapiekanki na

podwieczorek.



 
Ciasteczka te są tak popularne, i

jakie pyszne a w dodatku szybkie w
zrobieniu. Ale nic straconego :-). 

 Są smaczne, lekko chrupiące,
ciągnące w środku, delikatnie
kokosowe. Najsmaczniejsze

oczywiście z dżemem, ale smakują
i bez niego. 
Polecamy!

 
 
 



Pierniczki   
 Praca z przygotowaniem wypieków szła

sprawnie i bez trudu. Przedszkolaki
mieszały składniki, wygniatały i wałkowały

ciasto według przygotowanych
wcześniej przepisów. Wszystkim podobało
się wykrawanie świątecznych kształtów –
choinek, gwiazdek, bałwanków, aniołków,
przy pomocy foremek. Następnie słodkie

ciasteczka piekły się w
przedszkolnej kuchni.     



          Pyszne szaszłyki owocowe
 Była to świetna okazja do powtórzenia nazw
owoców krajowych egzotycznych, poznania ich
zapachów i smaku. Starszaki samodzielnie
kroiły owoce na kawałki oraz nadziewały na
patyczki tworząc pyszne i zdrowe szaszłyki
owocowe. Praca zakończyła się degustacją,
wszystkie owoce zostały skonsumowane z
apetytem. Przygotowanie deseru dało
dzieciom wiele satysfakcji jednocześnie
uświadamiając jak ważną rolę odgrywają
witaminy we właściwym funkcjonowaniu
naszego organizmu.            



Bananowiec  
Gotujemy wodę. Galaretki o smaku

cytrynowym rozpuszczamy w połowie
wody podanej na opakowaniu i

odstawiamy aż wystygną. 2 sztuki
bananów pozostawiamy do dekoracji,

3 miksujemy. Do rozdrobnionych
bananów dodajemy resztę

składników:cukier puder, cukier
waniliowy, masło. Wszystko razem

miksujemy na gładką masę. Na koniec
dodajemy tężejącą galaretką.



Zadanie specjalne dla przedszkolaków w trakcie
zdalnej edukacji: 

Pasta jajeczna          
Przepis na podstawową pastę z jajek:

4 jajka ugotowane na twardo, sól i świeżo zmielony
czarny pieprz, 2 łyżki majonezu, rzeżucha lub

posiekany szczypiorek. Jajka ugotować na twardo
(ok. 6 minut licząc od momentu zagotowania się

wody), następnie pokroić w kosteczkę lub rozgnieść
widelcem, ostudzić. Przyprawić solą i pieprzem,

wymieszać z majonezem. Dodać łyżkę posiekanego
szczypiorku lub łyżkę listków rzeżuchy.                 



Pizza Włoska
Ulubiony przysmak
przedszkolaków :) 



Z okazji Świąt Wielkanocnych
przedszkolaki pomagały w
wykonaniu Rodzicom wielu

przysmaków. 



Dziękujemy 

ŻABKI


