
Propozycje od pani Ewy Fiedorczuk 

 

 

CIASTECZKA WIELKANOCNE 

 
Ciastka idealne na Święta - świetnie smakują, a ile zabawy przy ich tworzeniu... szczególnie 
dla dzieci. 
 
Ciasteczka nr 1 

Wielkanocne Migdałowe Kruche Ciasteczka - Składniki: (ok. 4-6 blaszek 
ciasteczek) 

Ciasteczka: 

300 g mąki pszennej 

200 g zimnego masła 

8 łyżek cukru pudru 

2 żółtka 

2 łyżki kwaśnej śmietany 

3 łyżki mielonych migdałów 

cukier migdałowy (lub aromat migdałowy)  

szczypta soli 

szczypta proszku do pieczenia (opcjonalnie) 

 

Lukier:   

1 białko jaja   

1,5 szklanki cukru pudru   

barwniki w proszku (opcjonalnie)  

Wielkanocne Migdałowe Kruche Ciasteczka - Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Masło kroimy w drobną kostkę i dodajemy 

do mąki.   

Następnie dodajemy resztę składników i szybko zagniatamy ciasto (gdyby okazało się zbyt 

suche dodajemy więcej śmietany). Ciasto zawijamy w folię i umieszczamy w lodówce na 

min. 30 minut. 

http://www.slodkastrona.com/2015/03/wielkanocne-migdaowe-kruche-ciasteczka.html#_blank
http://www.slodkastrona.com/2015/03/wielkanocne-migdaowe-kruche-ciasteczka.html#_blank
http://www.slodkastrona.com/2015/03/wielkanocne-migdaowe-kruche-ciasteczka.html#_blank
http://3.bp.blogspot.com/-g0w_TJmPGaA/VRBCQ9fGMwI/AAAAAAAANc0/7Mpj43hykrc/s1600/Ciasteczka%2BJajeczka%2B3.jpg


Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na mocno oprószonej mąką stolnicy - na grubość ok. 

0,5 cm. Następnie wykrawamy ciasteczka w kształcie jajeczek (ciasto im będzie cieplejsze 

tym ciężej będzie je wałkować oraz wykrawać ciasteczka). 

Ciasteczka przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia w dość dużych 

odstępach. 

Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. 10 minut do lekkiego zrumienienia 

brzegów. 

Ciasteczka tuż po upieczeniu nadal pozostają miękkie, dopiero gdy stwardnieją ściągamy je 

z blaszki. 

 

Lukier przygotujemy z tego przepisu. 

Cukier puder przesiewamy. Delikatnie ubijamy białko (trzepaczką, nie mikserem) jedynie 

do lekkiego zapienienia. Stopniowo, ciągle mieszając dodajemy cukier puder i ucieramy do 

otrzymania gładkiej konsystencji. Lukier powinien być lśniący i gęsty. 

 

Gdyby lukier okazał się zbyt gęsty dodajemy odrobinę wody, gdy zbyt rzadki - więcej cukru 

pudru. 

Jeżeli chcemy przygotować kolorowy lukier to dzielimy go na tyle części ile chcemy uzyskać 

barw. Następnie do każdej porcji lukru dodajemy po odrobinie barwnika i dokładnie 

mieszamy do otrzymania gładkich konsystencji.  

Gotowy lukier umieszczamy w foliowym woreczku (w kształcie rożka) i obcinamy 

wierzchołek. Im mniejszy otwór tym precyzyjniejsze zdobienia.   

Powstałym lukrem dekorujemy wcześniej przygotowane ciasteczka. Wzory to już tylko 

kwestia naszej fantazji i kreatywności.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciasteczka nr 2 

http://www.slodkastrona.com/2014/12/lukier-do-dekoracji-pierniczkow-i.html#_blank


 

Ciasteczka jak makaroniki 
 
Surowe ciasto można zabarwić na dowolny kolor. Można je też dowolnie przełożyć i równie 
dowolnie udekorować. Długo zachowują świeżość i nie potrzeba lodówki do ich 
przechowywania. 

 
 Przepis na ciasteczka jak makaroniki 

na około 50 ciasteczek średnicy 4 cm (ok. 100 połówek) 

 180 g miękkiego masła  

 100 g cukru  

 3 jajka  

 ekstrakt waniliowy  

 400 g mąki ziemniaczanej  

 100 g mąki pszennej  

 2 łyżeczki proszku do pieczenia  

dodatkowo 

 nutella lub  

 dżem (do przełożenia)  

   

   

https://orchideli.com/pl/2018/04/24/makaroniki/#_blank


   

   

   

 



1. Miękkie masło ucieramy razem z cukrem na puszystą masę, przez około 5-7 minut 

(zdjęcie 1,2).  

2. Następnie dodajemy po jednym jajku, za każdym razem dokładnie ucierając (zdjęcie 3).  

3. Na koniec dodajemy mąkę ziemniaczaną, pszenną i proszek do pieczenia. Całość 

mieszamy mikserem lub drewnianą łyżką (zdjęcie 4 -5).  

4. Gdy ciasto jest już jednolite, przekładamy je na folię spożywczą, wyrównujemy i 

wkładamy do lodówki na około 2 godziny (zdjęcie 6-7).  

5. Ciasto jest gotowe, gdy będzie twarde w dotyku, wówczas ciasto wyjmujemy z lodówki i 

dobrze podsypując mąką rozwałkowujemy na grubość około 3-5 mm (zdjęcie 8).  

6. Następnie okrąglą foremką lub kieliszkiem, wycinamy kółka średnicy mniej więcej 4 cm 

(zdjęcie 9).  

7. Ciasteczka układamy na wyłożonej papierem blaszce i pieczemy przez 12-15 minut w 

piekarniku nagrzanym do 180 st.C (zdjęcie 10-11).  

8. Gdy ciasteczka już wystygną, przekładamy je dżemem lub nutellą (zdjęcie 12-15).  

9. Na koniec ciasteczka można udekorować rozpuszczoną czekoladą (zdjęcie 16).  

 

By było wielkanocnie ciasteczka możemy przygotować jako jajeczka, lub kurczaczki – jak na 

fotografii. 

 

 

 

  



Zajęcia świetlicowe       E. Fiedorczuk 

Propozycja zajęć: 

PLASTYCZNE 

 

PALCEM MALOWANE    

Potrzebne będzie: kolorowe farby w tubce, biała kartka lub kartka z konturowym rysunkiem 

szablon do druku poniżej), kawałek folii przezroczystej (może być rozcięta koszulka biurowa), 

taśma klejąca szeroka. 

Wykonanie: 

1. Kartkę papieru białą lub z rysunkiem kładziemy na stole. Na białej kartce w dowolny sposób 

wypuszczamy trochę kolorowych farb, na kartce z rysunkiem wypuszczamy na środek konturu 

elementu, taki kolor, na jaki chcemy, by był pokolorowany. Następnie przykrywamy tak 

przygotowaną pracę folią a boki zabezpieczamy taśmą. 

 

2. Dziecko palcami rozmazuje w sposób dowolny farbę wypuszczoną w dowolny sposób na białej 

kartce. Dziecko, które jest w stanie trzymać się konturu podczas kolorowania, to wykonuje pracę z 

rysunkiem konturowym, rozprowadzając farbę trzymając się konturu. Po zakończeniu pracy należy 

delikatnie zdjąć folię. Rysunki pomocnicze: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Szablony wielkanocne do wydrukowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Zajęcia świetlicowe                    E.Fiedorczuk 

 

Propozycje zabaw: 

  

1. Nawlekanki, przewlekanki. 

Nawlekanie na sznurek lub tasiemkę przedmiotów z otworkiem: 

- pociętej tekturowej rolki po papierze, 

- makaronów, nakrętek od śróbek, 

- drewnianych klocków, 

- dużych korali, 

- dużych guzików 

Dziecko nawlwka dowolnie lub według wskazanego chematu, np.: makaron, koralik, guzik, 

makaron, koralik, guzik……, itp. ( czynność prezentujemy i nadzorujemy) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Zabawy. 

• Zwijanie sznurka. 

Na  tekturowej rolce przymocowujemy sznurek lub tasiemkę, na drugim końcu mocujemy zabawkę 

(może być mały pluszak lub jakas gumowa). Jeżeli chcemy urządzić wyścigi, to przygotowujemy 

dwa takie egzemplarze. Następnie dziecku dajemy tekturową rolkę i prezentujemy jak ma zwijać 

sznurek/tasiemkę, by przyciągnąć do siebie na końcu uczepioną zabawkę- nawija sznurek/tasiemkę, 

lub obrasa rurką ( czynność prezentujemy i nadzorujemy). Możemy ćwiczenie wykonywać w 

formie wyścigów. 

 

 
 

 

 

 

• Poznawanie ukrytych przedmiotów. 

W większym tekturowym pudełku, w dnie, na dole wycinamy dwa otwory (tak, by można było 

przez nie przełożyć ręce. Prosimy dziecko, by włożyło przez otwory ręce a my podajemy mu do 

nich różnorodne przedmioty, by badało je rękoma. Można przygotować po dwa takie same 

przedmioty i gdy dziecko bada jeden z nich, drugi pokazać mu z innym przedmiotem i poprosić, by 

spróbowało odgadnąć, który przedmiot dotyka. 

 

 
 



 

 

 

• Robaczek. 

Przygotowujemy pasek papieru o wymiarach 4x25cm, kolorujemy go z dzieckiem flamastrami, np. 

rysując kolorowe wzory. Następnie składamy go na połowę, rozkładamy, powstałe dwie części 

składamy na połowy i jeszcze raz na pół. Tak powstałe dwie części składamy ze sobą, jedna na 

drugą. Nożycami zaokrąglamy brzegi z obu stron i rozkładamy. Flamastrem dorysowujemy oczy i 

buzię na pierwszym segmencie robaczka. Dajemy dziecku słomkę do napojów i prosimy, by 

dmuchało na robaczka (powinien się poruszać). Można przygotować dwa egzemplarze robaczków i 

urządzić wyścigi. 

 

Filmik instruktażowy:   https://pin.it/22pMwtx – ruchome robaczki. 
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