
Babka wielkanocna 

Babka wielkanocna jest symbolem umiejętności oraz doskonałości.  

Tradycyjnie powinien być to wypiek własny a nie  kupiony. 

Poszukaj wiadomości nt. babki wielkanocnej w dostępnych źródłach. 

Cele ogólne: 

 Szerzenie tradycji związanej z Wielkanocą- pieczenie babki. 

 Poznanie sposobu wypieku babki wielkanocnej. 

Składniki ciasto: 

 220 g cukru  
 125 g masła  
 125 g margaryny 
 1 opakowanie cukru wanilinowego 
 170 g mąki  
 80 g mąki ziemniaczanej 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 otarta skórka z 2 pomarańczy, umytych i sparzonych  
 5 jaj, umytych  
 20 g kakao 

Składniki polewa: 

 20 ml wody 
 sok wyciśnięty z 1/2 cytryny 
 cukier puder 

Przygotowanie: 

Masło, margarynę, cukier i cukier wanilinowy zmiksować razem na kremową masę. 
Następnie ciągle ubijając, powoli dodawać jajka- poproś o pomoc rodziców. 

Do otrzymanej masy wsypać przesianą mąkę i mąkę ziemniaczaną oraz proszek do 
pieczenia i delikatnie wymieszać. 

Ciasto rozdzielić na 2 części. Do pierwszej dodajemy kakao, natomiast do drugiej 
otartą skórkę pomarańczową. 

Foremkę do babki wysmarować masłem i oprószyć mąką. Powstałe ciasta wylewamy 
do foremki naprzemiennie warstwami – poproś o pomoc rodziców. 

Piec w piekarniku w temperaturze 180°C około 60 minut- zadanie dla rodziców. 
Dekorujemy cukrem pudrem lub polewą. 

Polewa:  



Łączymy wodę i sok z cytryny, a następnie mieszając, dodajemy cukier puder. 
Cukru dodajemy, aż otrzymamy pożądaną konsystencję polewy. 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

 Odmierzam produkty z dokładnością. 

 Zachowuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pieczenia babki. 

 Poznałem ciekawostki dotyczące babki wielkanocnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malowanie jajek w naturalnych barwnikach 

Jajka wielkanocne czyli kolorowe pisanki, kraszanki są symbolem nowego życia, narodzin 

oraz zmartwychwstania. 

Poszukaj wiadomości nt. pisanek w dostępnych źródłach. 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie właściwości barwiących  warzyw i przypraw. 

 Czerpanie radości ze współpracy podczas malowania jajek. 

 Kontynuowanie tradycji związanej z Wielkanocą- malowanie jajek. 

 

Polecenie:  

Wlej do garnka 6 szklanek zimnej wody. Dodaj do wody naturalne barwniki 

zgodnie z chęcią pozyskania wybranego koloru (przykłady warzyw i przypraw do 

barwienia jajek znajdują się na ilustracji poniżej). Włóż jajka ostrożnie do wody, 

tak aby nie popękały. Poproś rodziców by gotowali wodę z jajkami i naturalnymi 

barwnikami na małym ogniu (około 35 minut). Pozostaw w takiej formie jajka 

jeszcze przez około 40 min. Wyjmij jajka z wody i osusz papierowym ręcznikiem. 

Zadanie zakończone.  

 

 



 

 

 

Kryteria sukcesu: 

 Znam właściwości barwiące naturalnych produktów. 

 Poszerzam wiedzę o ciekawostki dotyczące pisanek. 

 Znam zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas malowania jajek. 


