
Zapraszam do wspólnej zabawy  
Karta pracy numer 44 

 
Pracowite krasnoludki  

 

 

Bawimy się z królewną śnieżka- obejrzyj proszę bajkę   

 

 

 

Drogi rodzicu baw się z dzieckiem w pracowite krasnoludki  

Jeżeli masz taką możliwość zabierz dziecko do ogrodu lub na podwórze i 
poproś je, aby było przez jakiś czas pracowitym krasnoludkiem i pomogło w 
uporządkowaniu np. narzędzi ogrodniczych, podlało kwiaty 
Jeżeli nie masz takiej możliwości to poproś dziecko, aby uporządkowało 
zabawki w swoim pokoju. 

 

 

 

 

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


Zabawa trwa dalej nakrywamy do stołu. 

Zadaniem dziecka jest pomoc w nakrywaniu do stołu i policzeniu nakryć na 
stole. 

 

 

Zaginione chusteczki  

Chowamy w domu określoną liczbę chusteczek, zadaniem dziecka jest 
odnalezienie ich i policzenie  

 

 

Zabawa grafomotoryczna  

Ćwicz sprawność swojej ręki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Słodka nagroda  

Wspólnie z dzieckiem przygotujcie racuchy  

 

Składniki 

z podanych proporcji wyjdzie około 10 racuchów 

na ciasto: 

300 g mąki pszennej (typ 450, 500 lub 550) 

300 ml letniego mleka 

2 jajka (jajka L) 

50 g cukru 

20 g drożdży świeżych 



50 g roztopionego i przestudzonego masła 

szczypta soli 

bita śmietana 

500 ml śmietany 30% lub 36 % (śmietanki) 

2 małe opakowania śmietan fix 

około 2-3 łyżek cukru pudru 

oraz około 300 g truskawek 

 

Przygotowanie 

Najpierw przygotuję ciasto: 

Do miski rozkruszam drożdże, dodaję cukier, mleko i całość miksuję (mieszam) 

do rozpuszczenia drożdży. 

 

Następnie dodaję jajka, mąkę, sól, roztopione i przestudzone masło, całość 

nadal miksuję (mieszam) do uzyskania jednolitej masy bez grudek – ciasto 

powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. 

 

Miskę z ciastem nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 

minut aby ciasto wyrosło. 

W tym czasie przygotowuję bitą śmietanę: 

Do miski wlewam schłodzoną śmietanę i przez chwilę miksuję. 

Następnie dodaję śmietan fix i cukier puder – cały czas miksuję aż śmietana się 

ubije. 

 

Gotową bitą śmietanę wstawiam do lodówki. 

Z wyrośniętego ciasta smażę racuchy, na złoty kolor z obydwu stron. Racuszki 

smażę o średnicy około 15 centymetrów – usmażone układam na papierowym 

ręczniku aby osuszyć z nadmiaru tłuszczu i odstawiam do wystudzenia.  



Wystudzone racuchy smaruję bitą śmietaną i dekoruję truskawkami. Racuchy 

możemy podać pojedynczo lub ułożyć jeden na drugim w taki jakby torcik. 

 

 

 

Miłego dnia  

Renata Urbaniak 


