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Temat:  „Wolontariusze – pomocnicy Mikołaja” 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

 rozwijam swoją kreatywność 

 wykonuję pracę plastyczno- techniczną zgodną z instrukcją 

 oglądam krótki film o tym, że dobro powraca 

 przygotowuje słodki deser według przepis 



 

 

Praca plastyczno  - techniczna: 

 

 

 

Dziś zamiast pracy plastycznej chciałabym Wam zaproponować wykonanie karmnika 

dla ptaków.  

 

Do wykonania karmnika będziecie potrzebowali: 

- dwie butelki plastikowe 

- podstawka pod doniczkę 

- 4 drewniane patyczki 

- pistolet na klej 

- nóż 

 

Poniżej link do filmu, który poprowadzi Was krok po kroku do wykonania małej 

stołówki dla ptaszków. 

Poradnik - Jak zrobić karmnik dla ptaków - YouTube 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7t7NC3luMI


 

A kąciku kulinarnym dziś przygotowujemy pachnące ciasto 
marchewkowe: 

 

 
 
 
Ciasto należy do grona najlepszych propozycji deserowych. Tym razem 
przedstawiam przysmak, który uwielbia praktycznie każdy. Marchewkowy smakołyk 
jest prosty w przygotowaniu i zachwyca zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

 
Składniki: 

 2 jajka 
 200 g cukru pudru 

 150 ml oleju 
 200 g marchewki startej na małych oczkach 

 50 g posiekanych orzechów włoskich 
 80 g drobno pokrojonego jabłka 

 50 g wiórków kokosowych 
 200 g mąki 

 2 g proszku do pieczenia 
 5 g sody 

 5 g cynamonu 
 odrobina soli 

 

 



 

Polewa: 

 125 g serka kremowego 
 50 g miękkiego masła 

 100 g cukru pudru 

Na początku jajka ocieplamy do temperatury pokojowej. Następnie ubijamy je tak, 

aby podwoiły swoją objętość. W trakcie tego procesu dodajemy cukier. Masa 

jajeczna powinna być gładka i puszysta. Cały proces ułatwi nam mikser. 

Po dodaniu cukru, masę wzbogacamy o olej. Powinniśmy go dolewać cienkim 

strumieniem. Wszystko cały czas ubijamy. Do mieszanki dodajemy marchewkę, 

ananasa, orzechy oraz wiórki kokosowe. Całość delikatnie mieszamy. 

W osobnym naczyniu mieszamy przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sodę, 

cynamon oraz sól. Połączone składniki dodajemy do masy 

marchewkowej. Wszystko powinno stworzyć w miarę jednolite ciasto. Pora 

na pieczenie. 
 

 
 

Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 150 stopni Celsjusza. Ciasto wykładamy na 

formę o średnicy 24 cm. Należy ją wyłożyć papierem do pieczenia. Przysmak 

wstawiamy do piekarnika na godzinę. Przy pomocy patyczka sprawdzamy, czy jest 

już gotowe. 

Nasze cisto marchewkowe jest już gotowe. Musimy jeszcze zrobić polewę. Serek 

kremowy ubijamy z masłem i cukrem pudrem. Następnie umieszczamy 

mieszankę w lodówce na 15 minut. Ciasto kroimy wzdłuż na dwie części. Górę 

pierwszej z nich smarujemy polewą i przykrywamy drugą porcją ciasta. Pozostałą 

część polewy wylewamy na górę naszego wypieku. 
 

 
 

Smacznego! 

 
 

 
 
 
 
 



 

Przed Wami również krótki filmik o piesku i o tym, że dobro zawsze wraca: 

Be Kind To other Really Nice Short Movie - YouTube 
 
 

A na koniec opowiadanie o szacunku do innych i pomaganiu. 
Przeczytajcie proszę uważnie: 

 
Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami na dużej polanie pełnej polnych 

kwiatów stała mała chatka, a w niej mieszkało rodzeństwo Zosia i Jaś. Zosia i Jaś 
mieszkali sami, ponieważ niedawno zmarła im mama, która jako jedyna opiekowała 
się nimi i dbała o nich... Rodzeństwo było bardzo pracowite, zbierali jagody i grzyby 

oraz leśne zioła, a w zamian za to na targu otrzymywali chleb i masło. Zosia 
sprzątała, gotowała i utrzymywała dom w czystości, a Jaś dbał, by zawsze było w 

czym napalić w piecu. Pewnego dnia, kiedy jak zawsze Zosia zbierała zioła w lesie, 
ujrzała małą sarenkę, która wyraźnie cierpiała. Zosia podeszła do niej, okazując 

swym głosem sarence, że chce jej pomóc. Sarenka miała skaleczoną nóżkę, a więc 
Zosia przyniosła ją do domu i zaopatrzyła jak umiała najlepiej ranę. Nakarmiła 

zwierzątko i opiekowała się nim tak długo, aż powróciło do zdrowia. Zosia rozumiała, 
że musi pozwolić sarence odejść, by mogła żyć na wolności. I tak mijały dzień za 

dniem. Pewnego dnia do ich drzwi zapukał staruszek, prosząc o strawę i 
odpoczynek. Zosia zaprosiła staruszka do domu i ugościła wszystkim, co miała 

najlepszego. Pamiętała o tym, co powtarzała jej zawsze mama, że zawsze należy 
dzielić się tym, co się ma. Staruszek posilił się, ale niestety był bardzo słaby na 

dalszą podróż i Jaś zaproponował mu, aby pozostał tak długo, aż odzyska siłę, by 
dalej ruszyć w drogę. Zosia zbierała jagody, a z zebranych ziół sporządzała cudowny 

napar dający siłę staruszkowi. Staruszek był bardzo wdzięczny i podarował Zosi 
gliniany kubeczek, a Jasiowi gliniany talerzyk i odszedł, dziękując za wszystko. 

Kubeczek był na pozór zwykły brązowy z małym uszkiem, podobnie jak niewielki 
talerzyk. Pewnego dnia nastała długa sroga zima, spadł śnieg, który utrudniał wyjście 
z domu. Nawet zwierzęta z trudem mogły znaleźć coś do zjedzenia. W spiżarni Jasia 

i Zosi kończyły się zapasy, nawet drzewa zaczęło powoli ubywać. Śnieg i mróz nie 
pozwalały nawet na zbieranie drzewa w lesie na rozpałkę. Zosia i Jaś usiedli 

zmartwieni, bo w ich domku zrobiło się chłodno, a głód też dawał znać o sobie. Zosia 
rozpłakała się, a w wtedy Jaś przytulił ją mocno, pocieszając jednocześnie, że na 

pewno znajdzie jakieś rozwiązanie. Kiedy tak siedzieli przytuleni do siebie, coś 
zastukało do okienka. Jaś podszedł do okna i ujrzał sarenkę, której Zosia kiedyś 

opatrzyła ranę. Znajoma sarenka tym razem nie była sama, przybiegła wraz z całym 
stadem saren, a każda z nich w pyszczku trzymała gałązkę suchego drzewa. Jaś 

podziękował sarence i połamał gałązki, rozpalając nimi w piecu. Sarenka 
odwdzięczyła się Zosi za okazaną niegdyś pomoc. Kiedy tak siedzieli, ogrzewając się 

przy piecu, pomyśleli, że teraz dobrze byłoby zjeść chociaż kawałeczek chleba i 
napić się mleka. Niestety, w domku nie było już nic do jedzenia, nawet suszone 
jagody się skończyły. Nagle na stole poruszył się stojący tam gliniany talerzyk i 

leciutko zakołysał się gliniany kubeczek, wydając przy tym magiczny odgłos. Zosia 
podbiegła do stołu i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Kubeczek był pełny mleka, 
a na talerzyku leżał świeżutki chlebek. Zosia i Jaś podzielili się mlekiem i chlebem i 

zrozumieli, że staruszek nie był zwykłym starszym człowiekiem. Nastało znowu lato, 
a polana znowu pokryła się zieloną trawą i pachnącymi stokrotkami. Zosia i Jaś żyli 
długo i szczęśliwie, dalej pomagając każdemu, kogo spotkali na swojej drodze. Bo 

kto daje dobroć i miłość drugiemu, to otrzymuje jeszcze więcej dobroci i serdeczności 

https://www.youtube.com/watch?v=WXudxua0IKo


 

od drugiego człowieka. Dobroć i szacunek popłaca, a zło i brak szacunku dla 
starszych ludzi świadczy o naszym złym wychowaniu. 

 
 

Pięknego dnia Kochani uczniowie   


