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Witam Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!
To już nasze ostatnie spotkanie w wielkanocnym klimacie, zgodnie z tematami
zaplanowanymi na kwiecień. Moją dzisiejszą propozycją jest przygotowanie wspólnie z
dzieckiem wielkanocnego mazurka.

1. Zaczynamy od małego podsumowana wiedzy na temat Wielkanocy – rozwiązywania
zagadek E. Stadtmüller – Co znajdzie się na wielkanocnym stole?
Dzieci udzielają odpowiedzi, podają nazwy – rozwiązania – i wskazują odpowiednie potrawy,
które w waszych domach przygotowujecie już na świąteczną ucztę..

Oby dzięki ludzkiej pracy
i opiece nieba
nigdy na twym stole
nie zabrakło... (chleba)
Azorek radośnie
przy koszyczku hasa,
lecz nic z tego nie będzie.
Nie dla psa... (kiełbasa)
W cebulowych łupinkach
lub w farbkach kąpane,
w prześliczne desenie
ręcznie malowane. (jajka)
Może być z cukru,
z gipsu lub z ciasta,
lecz najważniejszy jest
i basta!!! (baranek)
Sypka jak piasek,
jak śnieżek biała,
smaku dodaje
już szczypta mała. (sól)

Ciasto mistrza Fryderyka,
smakuje niczym muzyka
i w wielkanocnym okresie
jest źródłem wielu uniesień.
(mazurek)
Ostatnia zagadka jest najtrudniejsza, na pewno będzie wymagała pomocy ze strony
dorosłych ale warto w tym miejscu przekazać dziecku kilka ważnych informacji.
MAZUREK to zarówno ciasto wielkanocne jak i utwór muzyczny charakterystyczny dla
twórczości naszego słynnego na cały świat kompozytora FRYDERYKA CHOPINA.

Poniżej załączam link do jednego z mazurków F.Chopina (Mazurek D-dur op.33 nr.2)
https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A
2. Do melodii mazurka można zaproponować zabawę – taniec improwizowany z apaszką
lub jedynie odtworzyć tę muzykę i wysłuchać podczas wykonywania następnych
zadań.
3. A teraz zapraszam do wspólnego wykonania wielkanocnego ciasta.
Jest wiele przepisów, ja załączam taki który gości na moim świątecznym stole i znika
zawsze w pierwszej kolejności.

SKŁADNIKI






450 g - mąki
5 - żółtek
150 g - cukru pudru
220 g - masła
białko do sklejenia i posmarowania ciasta
Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać ugotowane żółtka (zetrzeć na tarce wprost do
mąki). Dosypać cukier puder. Dorzucić zimne masło i wszystko razem wysiekać. Gdy
powstanie kruszonka, zagnieść ciasto. Włożyć do woreczka i schłodzić w lodówce
(minimum 2 godziny).

Zimne ciasto rozwałkować na kształt blachy (trochę ciasta odłożyć). Nawinąć na
wałek i przełożyć do foremki, wyłożonej papierem do pieczenia. Najlepiej użyć blachy
bez jednego brzegu – po upieczeniu łatwiej będzie zsunąć z niej kruche ciasto.
Z odłożonego ciasta uformować wałeczki i zrobić z nich brzegi mazurka. Ciasto
najlepiej przykleić białkiem.
Spód ciasta nakłuć widelcem, przyklejone wałki lekko spłaszczyć i tępą stroną noża
zrobić dekoracyjną kratkę, następnie posmarować białkiem.
Ciasto przykryć papierem do pieczenia, obciążyć (specjalnymi kulkami, grochem lub
fasolą). Wstawić do piekarnika, nagrzanego do 180 st. C. Piec przez 15 minut, zdjąć
obciążenie i upiec na złoty kolor. Po upieczeniu zsunąć z blachy i wystudzić.
DEKORACJA
Najprostszą dekoracją jest masa kajmakowa, którą rozsmarowujemy na kruchym
spodzie i na niej układamy dekoracje z bakalii.
U mnie masa do mazurka przygotowywana jest z mleka w proszku.
1.100g mleka w proszku, łyżkę cukru waniliowego mieszamy i wsypujemy do miksera,
wlewamy 50 ml. Wrzącej wody i miksujemy aż wszystkie składniki się połączą. 2.Do
miksera wlewamy 100 g stopionego masła i miksujemy z pozostałymi składnikami.
Nakładać na gotowy spód mazurka i ozdabiać.
P.S. Jeśli chcecie żeby masa była grubsza proponuję przygotowanie podwójnej porcji.
SMACZNEGO!!
4. Po południu można udostępnić dziecku ciastolinę żeby mogło rozwijać swoją
inwencję twórczą i przygotowywać własne mazurki..

Życzę wspaniałej zabawy, miło spędzonego czasu… i WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
Pozdrawiam.
M.Tondera-Bucior
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych kucharzy…
malgosiatb@gmail.com

