
UCZYMY ZDALNIE 

Jedziemy na wakacje 

WTOREK  23.06.2020 

 

WSZYSCY Smaczne truskawki- degustacja truskawek. 

 

Drodzy rodzice propozycje działań na dziś! 

 

ZADANIE 1: 

• Degustacja truskawek. Dziecko siedzi  przy stole z zawiązanymi oczami. Przed nim na 

talerzyku leżą truskawki. Dziecko próbuje  owoców. Stara się odgadnąć ich nazwę. 

Mówi, jaki mają smak, zapach i kolor. Następnie odsłania oczy i kończy degustację.  

ZADANIE 2: 

• Praca plastyczna „Truskaweczki”. 

Dla dzieci młodszych: Dziecko dostaje kartkę z dużym konturowym rysunkiem 

truskawki(można wykorzystać szablon, a można wykonać samemu). Maluje kontur 

owocu czerwoną farbą, a szypułkę – zieloną. 

Dla dzieci starszych: Będzie potrzebny klej biały (nie w sztyfcie, ale lejący się), 

cukier, farba czerwona i zielona. Szablon truskawki smarujemy mocno klejem, 

następnie zasypujemy cukrem- kiedy cukier zmiesza się z klejem powinien trochę się 

rozpuścić, można wystawić na słońce do wyschnięcia. Rozwadniamy farbę plakatową 

i malujemy truskawkę oraz szypułkę, pozostawiamy do wyschnięcia.  

 

ZADANIE 3: 

• Zabawa badawcza „Zabarwianie wody”. Rodzic przygotowuje 2 przezroczyste 

naczynia z wodą- np.: szklanka, słoik. W jednym dziecko umieszcza kawałek bibuły 

krepiny czerwonej, a w drugim – zielonej. Następnie obserwuje, jak woda zabarwia 

się w każdym naczyniu. Potem  miesza ze sobą oba płyny. Dziecko obserwuje i 

komentuje wyniki eksperymentu.  

ZADANIE 4: 

• Przygotowanie wspólnie z dzieckiem dania z truskawką w roli głównej☺, np.: 

- galaretka z truskawkami 

- koktajl truskawkowy 

- naleśniki z truskawkami 

- kompot truskawkowy 

- sorbet truskawkowy 

- ciasteczka z truskawkami 

 

 

 

Ciasteczka z truskawkami – składniki (na ok. 20 -25 ciastek) : 

• 2,5 szklanki mąki  

• łyżeczka proszku do pieczenia 

• 100 g zimnego masła 

• jajko i żółtko 

• 2 łyżki oleju (np. rzepakowego, słonecznikowego) 

• ok. 100 ml jogurtu naturalnego lub śmietany 18% 

• 0,5 szklanki cukru lub ksylitolu (110g) 

• pół łyżeczki ekstraktu z wanilii lub łyżka cukru waniliowego 



• ok. 0,6 kg średniej wielkości truskawek 

• białko jajka do sklejania brzegów ciastek 

• cukier puder do posypania 

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. 

Masło pokroić w kostkę. 

Wszystkie składniki włożyć do dużej miski i zagnieść ciasto. Powinno być gładkie i elastyczne. Jeśli jest suche 

i twarde można dodać nieco więcej jogurtu. 

Kuchenny blat mocno podsypać mąką. Ciasto podzielić na pół, nieużywaną część okryć ściereczką. Całość 

trudniej byłoby rozwałkować. 

Połowę masy rozwałkować na grubość 0,5 – 1 mm. Foremką lub przy pomocy szklanki, pokrywki z ostrym 

rantem lub dużego kieliszka do wina wykroić kółka średnicy ok. 8-10 cm. Każde naciąć nożykiem tworząc sześć 

kresek skierowanych do środka. Centrum o średnicy ok. 2 cm pozostawić nie nacięte. 

Na środku każdego kółka, czubkiem do góry układać umyte, obrane z ogonków i starannie wysuszone 

papierowym ręcznikiem truskawki. 

Brzegi krążków ciasta przesmarować roztrzepanym białkiem. Co drugi „płatek” z krążka ciastka 

podnieść/zbliżyć do truskawki. Nakleić na nie pozostałe płatki. Ciastko wziąć delikatnie do ręki, lekko docisnąć 

brzegi by się nieco skleiły. Powinien utworzyć się kształt przypominający ułożeniem pąk różyczki z truskawką 

w środku. 

Czynności powtórzyć z drugą porcją ciasta. 

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Dużą formę wyłożyć papierem do pieczenia. Ułożyć na niej ciastka 

w odstępach 2-3 centymetry, nie rosną bardzo. Formę wstawić do całkowicie rozgrzanego piekarnika. Piec ok. 

12 minut, do lekkiego zrumienienia ciastek. 

Po całkowitym wystygnięciu oprószyć ciasteczka cukrem – pudrem. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


