Kącik dla dzieci
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Kochani!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam udanych prezentów od
zajączka, pysznych słodyczy, a w Lany Poniedziałek mnóstwa wodnych
zabaw z rodzeństwem, kolegami, koleżankami i rodzicami.

Czy wiesz że…

Każda niedziela, nie tylko ta Wielkanocna, to pamiątka Zmartwychwstania Jezusa?

Rozszyfruj dni Wielkiego Tygodnia i połącz z odpowiednimi wydarzeniami:
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Ostatnia Wieczerza
Ukrzyżowanie

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Zmartwychwstanie
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Odszukaj w Biblii podany odnośnik i wpisz werset:

Ewangelia Jana 3,16
Kto z Was szuka w Wielkanocny poranek niespodzianek w ogródku lub pod
poduszką, które zostawił wielkanocny zajączek? A kto z Was pamięta, co
jest najważniejszym prezentem tych świąt?

Zajączek w wierszu Wam przypomni!

Na Wielkanoc
do każdego domu,
dzisiaj wcześnie rano zając przyniósł smakołyki.
Wiadomo- Wielkanoc!
Ale pamiętajcie czas spędzając mile.
Jakie mamy teraz święto?
Zastanów się chwilę
i pomyślcie o tym.
Nim zacznie się zabawa,
że zmartwychwstał Jezus Chrystus!
A to najważniejsza sprawa.
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Mazurek kajmakowo-orzechowy

Potrzebne będą:

masa:
400g masy kajmakowej
150g czekolady gorzkiej
150g słonych orzeszków
2 łyżki śmietany np. 12%

kruchy spód mazurka:
250g mąki
125g masła
5 łyżek cukru pudru
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 jajo
1-2 łyżki wody wody

Jak wykonać:

1. Najpierw zagnieć kruche ciasto. Odmierz mąkę, dodaj cukier puder, cukier z wanilią
i masło, posiekaj aż masło będzie w drobnych kawałkach. Dodaj jajo i wodę i zagnieć.
2. Rozwałkuj ciasto na papierze do pieczenia na prostokąt, możesz dorobić rant.
Wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 20 minut. Wyjmij i poczekaj aż wystygnie.
3. Masę krówkową wymieszaj ze śmietaną. Roztop czekoladę i dodaj połowę do masy.
Wymieszaj.
4. Posmaruj masą kruchy spód, na to połóż orzeszki, a z wierzchu polej polewą czekoladową z drugiej części roztopionej czekolady.
SMACZNEGO!

Czas wykonania: Czas: ok. 1 godzina
Wielkość porcji: 35x25 cm

http://kotlet.tv/mazurek-kajmakowo-orzechowy
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Pomóż kurczakowi odnaleźć
swój świąteczny
kapelusz!

Pokoloruj zajączka
wielkanocnego
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Znalezione
w sieci

Fąfara czyta fragment artykułu z gazety:
- Lekarze twierdzą, że przez książki ludzie
przenoszą dużą ilość bakterii
chorobotwórczych.
Na przystanku autobusowym mały chło- - Widzisz mamo? - podchwytuje syn Fąfary,
odrabiający właśnie lekcje. - A ty zawsze się
piec trąca w nogę starszego pana.
dziwisz, że choruję przed klasówkami!
- Czy pan lubi lizaki?
- Nie.
- To proszę go na chwilę potrzymać, bo
muszę zawiązać sznurowadło.
***
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł
brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.

Hot-dog

Przedszkolanka przechadzała się po sali
obserwując rysujące dzieci. Od czasu do
czasu zaglądała, jak idzie praca.
Podeszła do dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka
spytała ją, co rysuje.
- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg
wygląda - powiedziała zaskoczona
przedszkolanka.
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając
rysowania:
- Za chwilę będą wiedzieli.
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Alternatywne źródło energii

Jedziemy za miasto na grill
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