
„Śniadaniowe 
serduszko” 



Cześć Wilczki! Czy jesteście gotowi na 
przygotowanie śniadaniowego serduszka? 
Pamiętajcie, że w kuchni Wy jesteście 
pomocnikami, a rodzice są szefami kuchni.  

 

                                                      

                                                     Co musimy zrobić   

                                            przed przygotowywaniem 

                                                             posiłku? 



Oczywiście – MYJEMY RĘCE! 

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. 



Ile składników  
widzicie  

na talerzu? 



Ja wskazuję ŻÓŁTĄ strzałką jeden 
składnik, a Wy go nazywacie i od razu 
kładziecie na swoim talerzu. Gotowi? 

 

To zaczynamy!  



1. jajko 



2. parówka 



3. pieprz 



4. sól 



5. masło 



6. wykałaczka 



Aby zrobić śniadaniowe serduszko 
na Waszych talerzach powinno się 
znaleźć 5 składników spożywczych i 
1 wykałaczka.  

 

POLICZCIE czy wszystko się zgadza. 



Ups… u mnie coś się 
nie zgadza… Czegoś 
BRAKUJE na moim 

talerzu? 

Czego brakuje? 



byłem głodny jak 
wilk! 

 

Zgadza się – nie ma parówki, 
bo ją zjadłem… 
 

         Trochę mi wstyd, ale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiecie co to znaczy, 
prawda? 



Na szczęście w lodówce mam 
jeszcze kilka sztuk. Wracamy zatem 
do naszego śniadania: 

Parówkę należy przeciąć 
na pół – prawie do końca 
– tworząc „uszy zajączka” 



Następnie wyginamy dwa 
uszka tak, aby powstało 
serduszko. DELIKATNIE, 
żeby parówka nie 
popękała. 

Końcówki spinamy 
wykałaczką. 



Teraz pora na szefów kuchni = 
RODZICÓW 

Rodzice na patelni 
rozgrzewają łyżeczkę masła i 

podsmażają serduszko z 
jednej strony tak, aby 

nabrało złotego koloru. 
Pomocnicy w tym czasie 
myją jajko, wbijają je do 
miski, aby sprawdzić, czy 
nie ma zbuka. Wiecie co 
to znaczy? Sprawdzamy, 

czy jajko w środku nie jest 
zepsute… 

 



Tak wygląda dobre 
jajeczko. Ale to już 
wiecie – w zeszłym 

tygodniu poznawaliście 
właściwości jajek. 

Przypominam 
zapominalskim  



 

Serduszka podsmażone z 
jednej strony - obracamy 

i do środka wlewamy 
jajeczko z miski 

Ja mam spory apetyt, więc 
robię od razu trzy! 



Jajeczka doprawiamy 
solą i pieprzem – według 

uznania. Smażymy na 
małym ogniu pod 
przykryciem – do 

momentu ścięcia jajka. 



Smacznego 
wszystkim  

życzą nauczycielki gr. 2 i Wilczuś! 


