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Gipsowe pisanki 

 

Rozgrzewka z Pipi na dobry początek tygodnia  
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

zwyczaje wielkanocne 
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

Poznajmy nową literkę „F, f ” 

https://www.youtube.com/watch?v=-xmhpUCU5NE 

 
 

Świąteczne  zagadki  

 

Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare. 

Znajdziesz je na wierzbie, gdy się kończy marzec. (bazie) 

 

Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny.  

Podwieczorek też weźmie czasem, a i grzyby przyniesie z lasu. (koszyk) 

 

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą.  

Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą. (kurczątka) 

 

Nie ma nóg, tylko „skoki”, nie ma oczu tylko „trzeszcze”,  

śpi w kotlinie niegłębokiej, kocha lasy i pól przestrzeń. (zajączek) 

 

Przeważnie jestem biały i na stole leżę.  

Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus) 

 

Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę,  

ten cukrowy raz do roku ozdabia święconkę. (baranek) 

 

Tańczy się go żwawo, parami lub w kole,  

inny - słodki leży na świątecznym stole. (mazurek) 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://www.youtube.com/watch?v=-xmhpUCU5NE
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH


ŚWIĄTECZNY BARANEK 

 

 

 
 
 

 
 

Potrzebne będą: 
30 dkg mąki 

30 dkg soli 

woda 

folia aluminiowa 

papier do pieczenia 

miska 

wałek 

nożyk 

wyciskarka do czosnku 

wykałaczka 

pędzelek 

bezbarwny lakier w sprayu 

 

KROK I - Mieszanie składników masy  

 

Mąkę i sól dokładnie wymieszaj prze około 3 minuty. Następnie zacznij powoli 

dolewać wody i wyrabiaj ciasto, aż do uzyskania gładkiej masy. 

 

 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_baranek-wielkanocny,16_575_3683.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_baranek-wielkanocny,16_575_3683.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-i-mieszanie-skadnikow-masy,16_575_3676.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH


 

KROK II - Wykonywanie konstrukcji baranka wielkanocnego  

 

Z folii aluminiowej wykonaj konstrukcję, która będzie bazą pod masą solną. 

Zabezpieczy figurkę przed uszkodzeniem. 

 

KROK III - Przygotowywanie ciasta do formowania figurki  

 

 
Podziel masę na 2 części, większą rozwałkuj na placek o grubości 1 cm. Z 

pozostałej masy ulepisz drobniejsze elementy. 

 

KROK IV - Formowanie baranka z masy solnej  

 

Rozwałkowane ciasto uformuj na bazie z folii aluminiowej, staraj się nadać 

figurce kształt baranka. Końcem wykałaczki z rób w cieście nozdrza i oczy. Do 

uformowanej głowy przylep uszy, najpierw jednak wybrane miejsce zwilż lekko 

wodą. 

 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-ii-wykonywanie-konstrukcji-baranka-wielkanocnego,16_575_3677.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-iii-przygotowywanie-ciasta-do-formowania-figurki,16_575_3678.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-iv-formowanie-baranka-z-masy-solnej,16_575_3679.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH


KROK V - Wykonywanie owczej wełny  

 

Wyciśnij masę solną przez wyciskarkę do czosnku. Następnie centymetrowe rureczki odetnij 

wykałaczką i przylep do grzbietu baranka wielkanocnego. 

 

KROK VI -Pieczenie figurki  

 

Nagrzej piekarnik do 75 stopni. Włóż do niego figurkę na papierze do pieczenia i zostaw 

uchylone drzwiczki piekarnika, aby przez pierwsze 1,5 godziny masa solna mogła wyschnąć. 

Następnie stopniowo zwiększaj temperaturę do 200 stopni i poczekaj, aż figurka mocno się 

zrumieni. 

 

KROK VII - Wykończenie baranka wielkanocnego  

 

Po ostygnięciu figurki możesz ją spryskać bezbarwnym lakierem w sprayu, aby podkreślić 

kolor wypieku 

 

 
 

                                                                          MIŁEJ  ZABAWY  

http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-v-wykonywanie-owczej-weny,16_575_3680.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-vi-pieczenie-figurki,16_575_3681.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-vii-wykonczenie-baranka-wielkanocnego,16_575_3682.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frozetabyewastopka.pl%2Findex.php%2F2015%2F03%2F06%2Fpisanki-kraszanki-malowanki%2F&psig=AOvVaw0LTEy2xNMpjtkbA-O70Ibx&ust=1586214088055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm74yy0ugCFQAAAAAdAAAAABAH

