
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 
Przychodzę z pomysłem na kreatywną zabawę- w pieczenie. 

Zbliża się Wielkanoc, więc ta propozycja sprawdzi się idealnie.🌾 

Oto zajączki - bułeczki do zrobienia z ciasta drożdżowo -maślanego. Oczywiście są jadalne i 

bardzo pyszne 😉 

Wspólne przygotowanie zajączków ma wiele plusów! 

⏺️Wasze dzieci zobaczą jak robi się ciasto od najprostszej formy poprzez wypiek i gotową do 

zjedzenia bułeczkę 

⏺️Jestem pewna, że dzieciaki puszczą wodze fantazji i stworzą inne kształty- może baranka z 

kuleczek ciasta? 

⏺️To fantastyczny sposób na wspólne spędzenie czasu- nauka poprzez zabawę 

⏺️Wielkanocne zajączki mogą ozdobić stół Wielkanocy, a dzieci poczują się zaangażowane w 

świąteczne przygotowania 

⏺️Jeśli Wasze dziecko jest niejadkiem - może zechce zjeść bułeczkę, którą samo przygotuje, a 

dodatkowo będzie miała finezyjny kształt? 

Zachęcam do wspólnego pichcenie i pochwalenia się efektami na zdjęciu - zdjęcia można 

przesłać na funpage "Zespół Szkolno Przedszkolny w Dubiecku" na facebooku.☺⏺️ 

Zachęcam także starszą, samodzielną młodzież do przygotowania zajączków! 

 

Poniżej zamieszczam bardzo prosty przepis wraz z instrukcją. 

Składniki: 

✔⏺️150g ciepłego mleka 

✔⏺️50g cukru 

✔⏺️20g drożdży 

✔⏺️320g mąki pszennej 

✔⏺️40g miękkiego masła 

✔⏺️1 jajko 

✔⏺️Szczypta soli 

Dodatkowo : białko jajka, kuleczki pieprzu 

Drożdże i cukier rozpuszczamy w ciepłym mleku. Dodajemy mąkę, sól, masło i jajko- 

wyrabiamy gładkie ciasto. Jeśli macie maszyny, które wyrabiają ciasto - 3-4 min wyrabiania 

wystarczy. Jeśli ręcznie- troszkę dłużej :) 

Ciasto przekładamy do oprószonej mąką miski i odstawiamy do wyrośnięcia (w ciepłe 

miejsce, pod ściereczką). 

Gdy ciasto ładnie urośnie przekładamy je na stolnicę, posypujemy mąką i tworzymy wałek. 

Odrywamy kawałki ciasta i w dłoniach zataczamy kuleczki - mniejsze i większe oraz 

malutkie wałeczki, które będą stanowiły uszy zajączków. 

Sklejamy jak na zdjęciu-mała kulka do dużej kulki. Na małej kulce robimy oczka z pieprzu. 

Na główce umieszczamy uszy zająca i przebijamy wykałaczkami, aby nie odpadły. 

Układamy na blaszce i za pomocą pędzelka malujemy białkiem jaja. 

Pieczemy ok 20 min w 180 stopniach. Po upieczeniu wyjmujemy wykałaczki.: 

Do dzieła! Czekamy na zdjęcia! 

Życząc wspaniałej, kreatywnej zabawy 

Pozdrawiam  

Dietetyk Szkolny Jagoda Smolińska  

  


