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Piosenki i wierszyki
maluchów

O  zimowych  śpiochach  –wiersz  Urszuli
Piotrowskiej.

Wyszedł z nory lis i patrzy:

śnieżek pada, chwycił mróz,

a sąsiedzi – jeż i niedźwiedź –

od jesieni chrapią już.

Niedźwiedź w gawrze na posłaniu

śni o miodzie chrapu, chrap

i o pszczółce, która woła:

„Hej, niedźwiadku, złap mnie, złap!”.

Jeż ma gniazdko w stercie liści,

w kulkę zwinął się i śpi.

W odwiedziny cię zaprosi,

gdy wiosenne przyjdą dni.

Dobrych snów, zimowe śpiochy...

A lis z nory hop na śnieg,

zimą się nie nudzi wcale,

w śnieżnych zaspach ćwiczy bieg.

Uciekaj, myszko, do dziury sł. i muz. 
Popularne

Uciekaj, myszko, do dziury,

bo cię tu złapie kot bury,

a więc uciekaj do dziury,

by cię nie złapał kot bury.

Uciekaj, myszko, do dziury,

bo cię tu złapie kot bury,

a więc uciekaj do dziury,

by cię nie złapał kot bury.

Nie miały aniołki

1.Nie miały aniołki choinki na święta,

o choince dla nich nikt tam nie pamiętał.

Popatrzyły się na siebie, wywierciły dziurę w 

niebie

Refren:

O, ho, ho! O, ho, ho! O, ho, ho!

2.Złapały za czubek najwyższą choinkę,

przywiązały do niej bardzo długą linkę

i wciągnęły ją na górę przez tę dziurę, w niebie 

dziurę

Refren:

O, ho, ho! O, ho, ho! O, ho, ho!

3.Stanęła choinka w samym środku nieba,

teraz tę choinkę pięknie ubrać trzeba

więc skoczyły przez tę dziurę po orzech do 

wiewiórek

Refren:

O, ho, ho! O, ho, ho! O, ho, ho!

4.Chciały pozapalać świeczki choinkowe,

święty Florian - strażak złapał się za głowę:

i zawołał "Matko Boża!  Chcą mi w niebie 

zrobić pożar".

Refren:

O, ho, ho! O, ho, ho! O, ho, ho!

5.Spojrzał na choinkę święty Florian - strażak

zamiast świeczek gwiazdy pozapalać kazał.

I zaśpiewał święty Florian z aniołkami "Gloria!

Gloria! 

Refren:

Glorija!Glorija!Glo..Glo.Glo
Glorija!Glorija!Glorija!



Piosenki i wierszyki 
średniaków

„Jesień” – piosenka

1. Szu-szu wietrzyk szumi.

Kap-kap pada deszcz.

Słońce zza chmur zerka

- to już jesień, wiesz?

Hop-hop wśród kałuży,

Pośród liści też.

Pogoda czy słota,

zatańcz jeśli chcesz.

Ref. Krok do przodu, krok do tyłu,

obrót w miejscu zrób.

Razem z liśćmi wiruj wkoło,

tańcz, nie żałuj nóg.

„Święta – radości czas” - piosenka

1. Choć za oknem sroga zima - brrr,brrr

i po polu hula wiatr – wiu, wiu.

Gdy wieczerzę je rodzina – mniam, mniam

mnóstwo ciepła płynie w świat.

Ref. Święta, święta każda buzia uśmiechnięta.

Święta, święta to radości czas x2

2. Wszyscy składają życzenia – cmok, cmok

i radośnie kolędują – la, la.

Słychać głośne śmiechy dzieci – ha, ha

Gdy prezenty otrzymują.

Ref. Święta, święta każda buzia uśmiechnięta.

Święta, święta  To radości czas x2

„Prezenty dla Mikołaja” - piosenka

Jak co roku uśmiechnięty

Nasz Mikołaj śle prezenty

Więc w tym roku my dla niego 

wymyślimy coś miłego

Na rozgrzanie sok od babci, 

długi szalik, parę kapci,

 a na dobry porost brody waniliowe damy lody

I na koniec  w środku zimy 

tak gorąco przytulimy 

Mikołaja zmęczonego

 lecz przez dzieci kochanego

„Choinka w przedszkolu” - wiersz

Cz. Janczarski

Kolorowe świeczki,

kolorowy łańcuch. 

Wkoło choineczki 

przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,

pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,

chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,

Złota gwiazdka błyska.

Bawi się w przedszkolu,

dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody 

wędruje po dworze.

Niesie do przedszkola

podarunki w worze.



Piosenki i wierszyki 
straszaków

"Wesołych Świąt!"

Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!

Podróżują kartki. A dokąd? A skąd?

Ze Szczecina do Lublina,

z Krakowa do Miedzeszyna...

Od miasta do miasta, od morza do gór

wiozą listonosze kart świątecznych wór.

Kartki stamtąd, kartki stąd...

Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!

"Kochany Panie Mikołaju"

Kochany Panie Mikołaju, 

My tak czekamy każdej zimy, 

Dlaczego zawsze Pan przychodzi 

do nas Gdy śpimy ? 

Czy to już musi tak pozostać?

Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 

Spotkanie z Panem. 

I wiem od dzieci, że z radością, 

Chciałyby słuchać Pana głosu, 

W mróz ogrzejemy Panu uszy 

Piosenką gorącą jak rosół! 

Ref. 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, 

Nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem 

Jest pachnącym, ciepłym majem! (x 2) 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju, 

Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 

Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 

Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dać w prezencie 

Serca szczerozłote. 

Takie serduszka pięknie grzeją 

W długich podróżach wśród zamieci, 

Dzieci są Pana Mikołajem, 

A Pan jest Mikołajem dzieci. 

Ref. 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha...itd 

"Prezent dla Mikołaja"

A ja się bardzo, bardzo postaram

i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,

żeby go nosił w noce zimowe,

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,

gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty - 

tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

"Kupujemy choinkę"

Pojedziemy dziś sankami na plac choinkowy,

gdzie choinki do choinek tulą swoje głowy.

Gdzie choinki się trzymają za zielone ręce,

i znajdziemy tę jedyną  w iglastej sukience.

Damy świeczki, niech je trzyma, w palcach 

swych zielonych, niech ogniami złocistymi

błyśnie z każdej strony. Ustrojona, rozświecona

królować nam będzie przy opłatku, przy 

muzyce, przy cichej kolędzie.



Język angielski

Maluszki

1. Autumn fruit and vegetables

a)Słownictwo/zwroty: apples, plums, pears, 

carrots, potatoes, określanie koloru: apples are 

red, pears are yellow itd., porónywanie 

wielkości I ilości: this is a big apple, this is a 

small apple, two carrots, three potatoes itd., 

czasowniki: eat, smell, like

b) Wierszyki/piosenki:, ‘Who wants to eat a 

carrot?”

2. Autumn colours

a) Słownictwo/zwroty: red, brown, green, 

yellow, orange, leaves, tree, 

b) Wierszyki/piosenki: ‘Down, down, yellow 

and brown’

3. Numbers:

a) Słownictwo/zwroty: numbers 1-7

b) Wierszyki/piosenki: ‘One potatoe, two 

potatoes….’

4. Weather

a) Słownictwo/zwroty: sun/ny, cloud/y, rain/y, 

wind/y, It’s…. today? Is it… today? Yes, it 

is/No, it isn’t; When it’s 

sunny/windy/rainy/cloudy, I’m 

happy/sad/angry/scared itp.

b) Wierszyki/piosenki: ‘What’s the weather like

today?’

5. Face and body parts 

a) Słownictwo/zwroty: eyes, nose, mouth, ears, 

hair, face, head, hands, fingers, belly, legs; 

czasowniki : touch, point, show, przymiotniki: 

slow, fast

b) Wierszyki/piosenki: ‘Open, shut them’, ‘Two

little eyes’, ‘Head, shoulders, knees and toes’

6.  Festivals: Halloween and Christmas

a) Słownictwo/zwroty: costume, pumpkin, 

princess, soldier, mummy, super hero, Santa, 

stocking, presents, sweets, boots, hat, Merry 

Christmas! , winter, snow, Christmas tree, 

angel, snowman

b) Wierszyki/piosenki: Five little snowmen

7. Toys

a) Słownictwo/zwroty: ball, doll, car, train, 

teddy, drum, czasowniki: lose, find, bring

b) Wierszyki/piosenki: Where is my…?

It’s here!



Średniaki

1. Family

a)Słownictwo/zwroty: Owls, family, mummy, 

daddy, sister, brother baby. Where is he? He's... 

How is he feeling? He's sad/happy/surprised.

b) Wierszyki/piosenki: „Owl family”

2. Actions

a) Słownictwo/zwroty: sit on/under the 

chair/carpet/table/floor. Put it on/under the 

chair...  Where is….?, It’s on/under…

b) Wierszyki/piosenki: ‘This is my table, this is 

my chair’

3. Colours and numbers revision

a) Słownictwo/zwroty: white, blue, yellow, red,

green, orange, purple, pink, black, brown, What

colour is it? It’s…  , numbers 1-10

4. Snowmen

a) Słownictwo/zwroty: snowman, snow, two 

eyes, carrot nose, melt away, sun. How many 

snowmen can you see? How many are left? 

b) Wierszyki/piosenki: ‘Five little snowmen’

5. Noisy toys

a) Słownictwo/zwroty:  car, boat, trumpet, 

phone, plane, drum, robot. How does a phone 

go? A phone goes „drrrn, drrrn!”. Find a plane! 

Show me a robot! 

b) Wierszyki/piosenki: „Noisy toys song”

Starszaki

1. Autumn colours and weather

a)Słownictwo/zwroty: What colour is it? It’s …

(red, green, etc.); Is it…? Yes, it is/No, it isn’t.; 

leaves falling down, trees, walk in the park, 

birds flying away, rain, clouds, raking leaves in 

the garden;

b) Wierszyki/piosenki: ‘Autumn leaves are 

falling down’, ‘Down, down, yellow and 

brown’

2. Autmn fruit and vegetables

a) Słownictwo/zwroty: tomatoes, potatoes, 

mushrooms, cucumbers, carrots, pumpkins, 

cabbage, beetroots, plums, pears, apples; liczba 

pojedyncza i mnoga rzeczowników: one 

potaoe-two potatoes; przyporządkowywanie: 

apple is a fruit, carrot is a vegetable, etc; My 

favourite fruit/vegetable is… 

b) Wierszyki/piosenki: ‘Who wants to eat a 

carrot?’, ‘Hot potato’

3. Family- revision

a) Słownictwo/zwroty: mummy, daddy, sister, 

brother, friend,  kitten; przedstawianie 

członków rodziny: my name is…, My 

mum’s/dad’s, firend’s name is…., Who i sit? Is 

it mummy? Yes, it is/No, it isn’t.

b) Wierszyki/piosenki: ‘Hello mummy, hello 

daddy’



4. School accessories

a) Słownictwo/zwroty: pencil, scissors, crayon, 

book, notebook, pencil case, rubber, ruler, 

sticker; czasowniki: open your books on 

page…, bring, take, put away, listen, stand up, 

sit down, be quiet, pass me a … please. Here 

you are. Thank you.

b) Wierszyki/piosenki: ‘Ruler, notebook, 

crayon’,  ‘Listen children’

5.  The alphabet

a) Słownictwo/zwroty: letters of the alphabet, 

know, sing with me

b) Wierszyki/piosenki: ‘ABCDEFG…’

6.  Festivals: Halloween and Christmas

a) Słownictwo/zwroty: costume, pumpkin, 

mummy, alien, vampire, spider, witch, hat, 

broom, ghost, black cat, fly to the moon, Santa, 

stocking, presents, sweets, boots, hat, Merry 

Christmas! , winter, snow, Christmas tree, 

angel, snowman, star, Christmas card, 

Christmas cake, turkey, cracker, sack, coat, 

trousers, belt

b) Wierszyki/piosenki: Five little snowmen, 



Kącik Rodzica

Odstresuj swoje Święta!

O tym,  że  nadmiar  stresu  negatywnie

wpływa  na  nasze  zdrowie  słyszał  chyba  już

każdy.  Liczne  badania  dowiodły,  że  stres

powoduje  zaburzenia  trawienia,  wpływa  na

(byle)jakość snu, osłabia układ odpornościowy,

wywołuje migreny,  podnosi ryzyko zagrożenia

zawałem  serca,  utrudnia  wchłanianie

składników odżywczych z pożywienia…można

by wyliczać dalej. Nie każdy jednak słyszał, że

wśród  źródeł wywołujących silny stres (takich

jak  np.  rozwód  czy  zwolnienie  z  pracy)

znajdują się … Święta Bożego Narodzenia! W

1967 roku psychiatrzy Thomas olmes i Richard

Rahe  opracowali  skalę  43  stresujących

wydarzeń  życiowych,  które  mogą  zwiększać

ryzyko  zachorowań,  uszeregowanych  w

kolejności  odpowiadającej  temu,  jak  dużego

przystosowania  wymagają,  Boże  Narodzenie

zajęło  15 pozycję.  Na potrzeby tego artykułu

przeprowadziłyśmy również krótkie badanie za

pomocą ankiet, wśród rodziców dzieci w wieku

przedszkolnym, by dowiedzieć się jak wygląda

aktualnie  problem w interesującej  nas  grupie

społecznej.  Z  przeprowadzonych  badań

wynika,  iż  tylko  14,29%  osób  zupełnie  nie

odczuwa stresu przedświątecznego. Natomiast

zdecydowana większość ok. 70%, wykluczając

osoby  nie  mające  zdania,  odczuwa  w  tym

czasie to nieprzyjemne uczucie. Tyle tylko, że o

różnym nasileniu. Zatem problem rzeczywiście

istnieje. Bardzo pozytywną informacją jest fakt,

że  mimo  to,  połowa  badanych   rodziców

deklaruje  satysfakcję  z  przygotowań

świątecznych oraz, że są świadomi jak bardzo

atmosfera rodzinna wpływa na nastrój dziecka-

to  prawie  100%  !  Poza  tym  cieszy  nas,  że

tradycja  bożonarodzeniowa nadal  jest  mocno

zakorzeniona i obecna w naszych domach.    

        Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim

powinniśmy  uświadomić  sobie,  co  takiego  w

okresie okołobożonarodzeniowym stresuje nas

najbardziej zgodnie z zasadą „poznaj swojego

wroga”.  Po  etapie  rozpoznania  mamy  dwa

wyjścia: albo spróbujemy wroga usunąć, albo

go  zaakceptujemy.  Zdrowo  jest  przyjąć

postawę odpowiedzialności  za   własny  stres.

Uznajmy,  że takie uczucie to wynik to naszej

własnej  decyzji,  ponieważ  nasz mózg  ponosi

więcej  kosztów, wypierając sytuację stresową

niż  próbując  ja  zaakceptować.  Tak  więc,  w

trosce  o  swoje  zdrowie,  spróbujmy  trochę

zmodyfikować  nasze  podejście  do  Bożego

Narodzenia. Oto kilka pomysłów:

1. Jeszcze się taki nie urodził…

W Boże  Narodzenie  musisz  wyglądać

zniewalająco,  dom ma lśnić,  sernik  nie może

opaść,  pierogi  nie  mogą  się  rozlepić...

Wszystko musi być idealne i wszystko ma być!

W  końcu  teściowa  uwielbia  Twój  makowiec,

teściu  sernik,  mąż  piernik,  córka

strudel...hmm...Chyba za dużo tych ciast jak na

5 osób. Po pierwsze, nie musisz wszystkiego

robić.   Goście  powinni  to  uszanować  i

zrozumieć.  Po  drugie  nie  wszystko  przecież

musi się udać. Takie jest życie i rządzi się ono

takimi  samymi  prawami  w  Święta  i  w  dni

powszednie.  Jesteśmy  tylko  ludźmi.  A kiedy

znów  wpadniesz  w  pułapkę  zaspokajania

wszystkich  zachcianek  innych,  zadaj  sobie



pytanie: kto zaspokoi Twoje? Masz takie samo

prawo cieszyć  się  tym czasem jak  inni  i  nie

przytłaczaj się nadmiarem zadań (patrz pkt.2).

2. Zosia Samosia

Niedługo  pojawią  się  goście.  Muszę

jeszcze tylko posprzątać dom, ustroić choinkę,

sprawić  karpia,  upiec  sernik,  zapakować

prezenty,  przygotować  zastawę,  pokroić

warzywa na sałatkę, ugotować barszcz, zmielić

mak... lista wydaje się nie mieć końca, a czas

się  niemiłosiernie  kurczy.  Wszystko  nagle

zaczyna  Cię  denerwować-  szczekający  pies,

dziecko proszące o pomoc w odrobieniu pracy

domowej  i  jeszcze  ta  reklama  w  telewizji,

pokazująca  rozluźniona,  wystrojoną  i

szczęśliwą  Panią  Domu  podczas  „idealnie”

przygotowanych Świąt. Poczekaj. Pomyśl. Czy

musisz  wszystko  robić  sama?  To,  że

oddelegujesz  komuś  z  domowników  część

świątecznych obowiązków nie sprawi, że jesteś

złą gospodynią, ani że inni zrobią coś gorzej od

Ciebie.  Niech  syn  posprząta  dom  i  pokroi

warzywa na sałatkę, mąż zmieli mak i sprawi

karpia, a córka upiecze sernik i ustroi choinkę.

Spójrz,  z  Twojej listy  9  rzeczy  do  zrobienia

zostały  tylko  3.  Oczywiście,  jeśli  masz

mniejszą  rodzinę  możesz  po  prostu  część

obowiązków wykonać wspólnie z nimi. Sprawi

to, że każdy będzie miał swój udział i własną

satysfakcję,  a  co  niektórzy   dodatkowo

zobaczą świąta "od kuchni". Taka organizacja

przygotowań  nie  tylko  będzie  możliwością

pobycia razem, ale może okazać się też niezłą

frajdą  rodzinną,  zmniejszającą  stres  i

zmęczenie,  a  także  narzekania,  bo  wielu  z

domowników po raz pierwszy doświadczy,  że

święta  w  przygotowaniach,  to  wcale  nie

"bajka"... 

3. A może o 1 potrawę mniej?

Co  roku  w  wielu  polskich  doomach

marnuje  się  mnóstwo  jedzenia  i  co  roku

większość z nas mówi  „nie będę już tyle tego

robić.  Po  co?  Przecież  to  tylko  strata

pieniędzy”. I rzeczywiście tak jest. Jednak mało

kto rzeczywiście decyduje  się na szykowanie

mniejszej  ilości  dań.  Powód?  Przecież  to

Święta i nie może niczego zabraknąć. No tak,

ale koszty takiego postępowania są niebywale

wysokie.  I  to  właśnie  wydatki  świąteczne

należą do grupy czynników generujących nasz

stres. Może więc w tym roku przemyślmy to raz

jeszcze,  tym  razem  kalkulując  ilość

domowników i rzeczywistą ilość jedzenia jaką

będą oni w stanie podczas tych zaledwie 3 dni

spożyć.

4. Wartość a wartościowość prezentów

W psychologii dobrze znany jest termin

„żal  podecyzyjny”  i  chyba  każdy  w  okolicy

Świąt  go  doświadcza.  Idziemy  do  centrum

handlowego  i  wpadamy  w  szał  kupowania

prezentów. Potem wracamy do domu, siadamy

na  kanapie  i  zaczynamy się  zastanawiać:  te

skarpetki  dla  Marka  to  chyba  były  trochę  za

drogie,  ten  krem  babci  nie  przypadnie  do

gustu,  itp.  Czujemy  żal,  czujemy  też  stres

związany  nie  tylko  z  wydatkami  jakich

dokonaliśmy,  ale  też  z  możliwymi

konsekwencjami  naszych  zakupów  –

nietrafionymi  podarkami.  Jak  tego  uniknąć?

Najlepiej  już  w  okolicy  października  zacząć

myśleć o prezentach i powoli je kupować. Po

pierwsze  rozłożymy  płatności  w  czasie  co

sprawi, że nie będziemy się stresować widząc



rachunek przy kasie. Po drugie będziemy mogli

na spokojnie przemyśleć co tak naprawdę nasi

bliscy  chcą  od  nas  dostać.  To,  że  kupimy

komuś diamenty  nie  znaczy,  że  kochamy go

bardziej niż osobę, której upieczemy domowe

pierniczki.  Ważne,  aby  podarek  miał  wartość

dla obdarowanego a nie tylko obdarowującego.

I jeszcze kilka porad na koniec, które pomogą

Ci zminimalizować świąteczny stres: 

1. Nie włączaj telewizora. Głośne reklamy tylko

rozdrażniają i potęgują zdenerwowanie. Lepiej

wprowadź się w magiczny, świąteczny nastrój,

puszczając podczas prac domowych ulubione

kolędy i piosenki świąteczne.

2.  Podczas  wspólnych  przygotowań  poruszaj

spokojne lub zabawne tematy, może to być na

przykład wspominanie śmiesznych wydarzeń z

poprzednich Świąt.

3. Kiedy poczujesz się  zdenerwowana weź 3

głębokie oddechy.

4.  Jeśli  masz  już  serdecznie  dość  bycia

gospodynią, to może następnym razem niech

ktoś inny urządzi Boże Narodzenie?

5.   Spacer to  świetny sposób na 2 i  3  dzień

świąt.  Lekka  aktywność  fizyczna  pomaga

rozładować  napięcie,  pobudza  wydzielanie

endorfin,   zwiększa  odporność  na  stres  no  i

ułatwia  trawienie  w  lekko  przepełnionych

żołądkach.

Pamiętaj! Stres w dużej dawce jest dla

nas destrukcyjny. Jednak w niewielkim stopniu

może  być  dla  nas  zbawienny:  pobudza,

dostarcza  energii  do  działania,  a  kiedy  się

kończy, daje odprężenie i satysfakcję z dobrze

wykonanego  zadania  oraz  powrotu  do

równowagi.  Stresu  świątecznego  nie  uda  się

całkowicie wyeliminować,  ale warto dążyć do

słynnego  „złotego  środka”.  W  końcu  Boże

Narodzenie  to  radosne  wydarzenie  i  nie

odbierajmy tej radości sobie i bliskim!

Joanna Murawska

Anna Rafal1

/studentki psychologii

Uniwersytetu SWPS w Sopocie/

1 Na podstawie badań ankietowych: Agaty 
Koniecznej, Katarzyny Kowalskiej i Elżbiety 
Żornaciuk – Licy (studentek psychologii 
Uniwersytetu SWPS w Sopocie).



Kącik Kulinarny

Oto pierwszy przepis w utworzonym przez 

nas kąciku kulinarnym. To tu możecie 

Państwo dzielić się swoimi ulubionymi i 

sprawdzonymi recepturami.

„Kokosanki”

Przepis na słodkie, ale dobre ciasteczka- 

kokosanki, łatwy, mało pracochłonny. 

Zaczerpnięty ze strony Moje Wypieki.

Pozdrawiam serdecznie- Anna Bednarska

1 puszka mleka skondensowanego 

słodzonego (400 g)

• 115 g gorzkiej czekolady

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

• 200 g wiórków kokosowych

• pół szklanki posiekanych grubo migdałów

Mleko słodzone zagrzać w garnuszku 
razem z czekoladą, aż czekolada się 
rozpuści i masa będzie gładka. Zdjąć z 
palnika, dodać pozostałe składniki i dobrze 
wymieszać.

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. 
Układać na blasze małe kopczyki z ciasta 
(można też np. łyżką do lodów robić 
jeszcze wyższe kopczyki niż na zdjęciach).

Piec około 10 minut w temperaturze 180ºC.
Szybko zdejmować z blachy i studzić na 
kratce.

Smacznego :-).

„Pierniczki”

Szybkie, miękkie, kruche, łatwe do

dekoracji:) Joanna Murawska

300 g mąki pszennej 

• 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 

• 2 duże jajka 

• 130 g cukru pudru 

• 100 g masła, roztopionego i lekko 

przestudzonego 
• 100 g łagodnego miodu np. 

akacjowego* 
• 1 łyżka przyprawy do piernika 

• 1 łyżka kakao 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Wszystkie  składniki  wsypać  do  naczynia,
wymieszać  i  wyrobić  do  otrzymania
gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto
może być klejące, ale nie dodawać mąki.

Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie
cieniej), podsypując je małą ilością mąki -
tylko  tyle,  by  ciasto  nie  kleiło  się  do
stolnicy.

Wykrawać  różne  kształty  pierniczków.
Układać je na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec
w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10
minut  (długość  pieczenia  zależy  od
wielkości  pierniczków,  mniejsze  pieczemy
nawet krócej). Wyjąć, wystudzić na kratce.
Dowolnie udekorować.



Kolorowanki dla dzieci


