
„CZEKOLADOWE CIASTECZKA I 
ZIELONY KOKTAJL” 



RĘCE UMYTE? 

Sześć kroków: 

1. Umyj rączkom  brzuszki 

2. później plecki… 

3. i paluszki 

4. potem palce złap na 
wędkę 

5. pokręć kciuki śrubokrętem 

6. i na koniec swe paluszki 
potrzyj szybko o dwa 
brzuszki. 

 

TO ZACZYNAMY! 



„Zielony koktajl” = zdrowa przekąska 

Zielone warzywa są źródłem witamin, 

wzmacniają naszą odporność, 

usuwają z organizmu toksyny (czyli to, czego 
nie potrzebujemy), 

 i poprawiają nasze samopoczucie.  

 

 

Dlatego, kiedy chcemy być zdrowi – warto jeść 
ZIELENINIĘ   

 



Potrzebne 
składniki: 



1. szpinak 



2. seler naciowy 



3. banan 



4. woda 



Co robimy z warzywami zanim ich 
użyjemy? 



Myjemy warzywa przed ich użyciem! 
 

Umyjcie zatem dokładnie: 

 

  1 albo 2 łodygi selera naciowego (Wasza 
ciocia lubi dwie, ale Wy możecie zacząć od 
jednej  ) 

 

  2 garści listków szpinaku 
 

 

 



Umyty szpinak wrzucamy do miksera. 



Umyte łodygi selera naciowego 
kroimy na kawałeczki i również 
wrzucamy do miksera. 



Następnie obieramy 2 banany 
i dzielimy na małe kawałki. 

Po czym wrzucamy 
je do miksera. 



Na koniec dodajemy szklankę 
(lub dwie) wody. 



Wszystko – MIKSUJEMY! 



Zdrowy koktajl = GOTOWY  



Przelejcie go do dzbanka i schowajcie 
do lodówki. Schłodzony będzie 
smaczniejszy! A teraz czas na…? 

Taaaaak! - CIASTECZKA 
CZEKOLADOWE, czyli to co 
Wilczki lubią najbardziej!  

  



Na początek pokażę Wam wszystkie 
składniki po kolei – Waszym zadaniem 
jest je policzyć i zapamiętać. Możecie 

pomagać sobie paluszkami  



masło 



cukier 



jajka 



proszek do pieczenia 



soda oczyszczona 



mąka 



gorzka czekolada 



Ilu składników potrzebujemy do 
naszych ciasteczek? 



Do przygotowania czekoladowych 
ciasteczek potrzebujemy 7 produktów. 

1. Masło – 200g 

2. Mąka pszenna – 300g 

3. Proszek do pieczenia – 1 łyżeczka 

4. Soda oczyszczona – 1 łyżeczka 

5. Cukier – 250g 

6. Jajka – 2 sztuki 

7. Czekolada gorzka – 2 tabliczki 

 



Policzcie czy na pewno wszystkie macie: 



Mała zagadka: Co się ukryło za serduszkiem? 



Sprawdzałem Waszą czujność – to była czekolada. 



Wszystkie składniki gotowe – to 
zaczynamy! 



KROK 1: Miękkie masło utrzyj z cukrem. 



KROK 2: Dodaj 2 jajka i ugniataj. 



KROK 3: Dodaj wszystkie sypkie 
składniki.  

Mąkę, sodę i … 

Co jeszcze pozostało sypkie z naszych produktów? 



KROK 3: Dodaj wszystkie sypkie 
składniki.  

… proszek do pieczenia! Wszystko wymieszaj. 



KROK 4: Czekoladę pokrusz na małe 
kawałki i dodaj do masy. 



KROK 5: Wszystko dokładnie wymieszaj. 



KROK 6: Zrób średniej wielkości kulki 
(ok. 4cm średnicy) i ułóż na blaszce w 

dużych odstępach. 



KROK 7: Piecz ok. 16 minut w piekarniku 
– w temperaturze 170 stopni. 



KROK 8: Kiedy ciasteczka będą 
upieczone, wyjmij je i poczekaj aż 

ostygną. 



KROK 9: SMACZNEGO!   

Nauczycielki gr. 2 


