
26.05.2020  
 
ANGIELSKI 5-6 latki  
 
Drodzy Rodzice!  Kochane Przedszkolaki! 
 
Dzień Mamy już dzisiaj! Nie zapomnijcie uściskać Waszych Mam serdecznie! 
Przedszkolaki zachęcam do wielkiej grzeczności specjalnie dla Waszych Mam. 
Wszystkie mamy to uwielbiają!  

 
 

1. Piosenka: Mommy Song 

(Cel: posłuchanie / nauka piosenki z okazji Dnia Mamy) 

 

Mothers Day Family Song | Mommy Song | Nursery Rhymes for Children | We 

Love our Moms by BabyFirst – kanał You Tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpFIUk6BNwA 

 

2. Piosenka: I Love My Mummy  

 

(Cel: posłuchanie / nauka piosenki z okazji Dnia Mamy) 

 

I Love My Mommy | Mother's Day Song for Kids | Happy Mothers Day Song | 

The Kiboomers – kanał You Tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

 

 

3. Przygotowanie kąpielowej babeczki.  

(Cel: przygotowanie upominku dla mamy, zabawa sensoryczna) 

W ramach upominku z okazji Święta Mamy zachęcam do wykonania 

kąpielowych babeczek.  Wspólne tworzenie babeczek może być okazją do 

spędzenia razem czasu w miły i twórczy sposób. A gotowe babeczki umilą 

Mamom kąpiel! 

Do przygotowania 1 babeczki potrzebne będą:  

 3 łyżki sody oczyszczonej 

 2 łyżki kwasku cytrynowego 

 1/2 łyżki mąki ziemniaczanej 

 1 łyżka oliwy z oliwek 

https://www.youtube.com/watch?v=VpFIUk6BNwA
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng


 kilka kropli aromatu do ciasta o ulubionym zapachu 

 2 barwniki spożywcze w płynie 

 ew. mleko w proszku 

 ew. posypka lub perełki takie jak do ozdobienia „jadalnych” ciasteczek 

Nie zaszkodzi także dodanie 1 łyżki mleka w proszku (świetnie wygładza skórę 

podczas kąpieli).  

 

Wykonanie:  

 

1. Najpierw dokładnie odmierzamy suche składniki i mieszamy je w misce.  

2. Dodajemy oliwę i mieszamy ciasto, aż zyska konsystencję mokrego 

piasku. Odsypujemy część mikstury do drugiej miski, żeby babeczka 

miała polewę.  

3. Potem dodajemy kilka kropli barwnika i szybko mieszamy, by masa nie 

zaczęła musować.  

4. Na koniec dodajemy odrobinę aromatu dla uzyskania pięknego zapachu. 

5. Następnie wypełniamy papilotki, dokładnie ubijając zawartość.  

6. Wcześniej odłożona część ciasta powinna teraz ozdobić górę babeczki. 

Można też użyć słodkich perełek lub posypki.  

7. Po odczekaniu kilku godzin mufinka jest gotowa by stać się prezentem 

do przetestowania w kąpieli! 
 

 

Gotowe babeczki mogą wyglądać tak:  
 

 
 

Przepis na kąpielowe babeczki oraz zdjęcie pochodzi z bloga: mamawdomu 
 

https://www.mamawdomu.pl/sklep/barwniki-spozywcze/10-zolty-barwnik-spozywczy-w-plynie.html

