
Wielkanocne baby 

Środa 

Dzisiaj będziemy formować babkę wielkanocną. 

Rodzicu: 

- przygotuj miskę, mąkę ziemniaczaną i kubeczek z wodą. Daj wszystkie produkty dziecku i 

zachęć, aby do miski wsypało mąkę, a następnie stopniowo dodawało wodę. W zależności 

od proporcji masa będzie sypka, lepiąca lub półpłynna. Do masy możesz dodać barwniki 

(najlepiej naturalne), olejki zapachowe oraz elementy, które zmienią strukturę masy, np. 

groch, kaszę.  

Pomóż dziecku uformować babkę wielkanocną, wyjaśnij dziecku tradycję pieczenia tego 

ciasta. 

Zabawa jest zachętą do eksperymentowania, wpływa na rozwój wielozmysłowy dziecka. 

Usprawnia mięśnie dłoni, dzięki czemu przygotowuje ręce do pisania. 

 

 

„Gramy w gumę” ‒ przygotuj elastyczną taśmę krawiecką (gumę) i dwa krzesła. Zwiąż 

taśmę i zaczep ją o nogi krzeseł na wysokości ok. 10 cm tak, aby można było przez nią 

skakać. Zachęć dziecko do przeskakiwania gumy w dowolny sposób: obunóż, na jednej 

nodze, naskakując na gumę, robiąc kilka podskoków po każdej stronie gumy (pięć skoków 

przed gumą, pięć skoków między dwiema gumami, pięć skoków za gumą). W zależności od 

możliwości dziecka możesz ustawić gumę wyżej lub niżej. Zabawa rozwija mięśnie nóg, 

koordynację ruchową i skoczność. 

 

Bezpiecznej zabawy 

 

 

 

 

 

 



Była zabawa z pieczeniem babki, ale zachęcamy Was również do upieczenia takiej 

prawdziwej wielkanocnej babki. Poniżej podajemy przepis na bardzo prostą babkę,  

która na pewno Wam się uda.  

Babka cytrynowa 

SKŁADNIKI: 

❖ 4 duże jajka 

❖ 150 g mąki pszennej 

❖ 75 g mąki ziemniaczanej 

❖ 200 g masła 

❖ 180 g cukru 

❖ 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

❖ skórka otarta z cytryny 

❖ sok z 1,5 cytryny 

❖ 5 łyżek cukru pudru 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Jajka oraz cukier ubić razem mikserem, do tego dodać przesiane mąki wymieszane z 

proszkiem do pieczenia.  

2. Masło roztopić i ciepłe przeleć do ciasta, zmiksować do połączenia składników.  

3. Skórkę z jednej cytryny wraz z sokiem z jednej cytryny dodać do ciasta, wymieszać.  

4. Napełnić przygotowaną formę ciastem i piec około 40 minut w temperaturze 180ºC. 

5. Następnie kilkanaście minut studzić ciasto w blaszce. Po tym czasie skropić jeszcze 

ciepłą babkę odrobiną soku z cytryny. Potem wyjąć ciasto z formy i polać lukrem 

cytrynowym. Można też ozdobić startą skórką z cytryny wymieszaną z cukrem 

pudrem. 

 

PRZYGOTOWANIE LUKRU CYTRYNOWEGO: 

Do cukru pudru dodać kilka kropli soku z cytryny i mieszać do utworzenia jednolitej gęstej 

masy. Stopniowo dodawać sok z cytryny do uzyskania pożądanej konsystencji. 

 

SMACZNEGO! 


