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Witajcie Biegusie!

Witajcie we wtorek 5.05.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar kompetencji społecznych, który realizujemy
w sali kulinarnej.
Celem zajęć będzie zapoznanie się z tekstem wiersza połączone z jego 
zapamiętaniem, przygotowanie pizzy, tradycyjnego włoskiego dania. Poznanie 
podstawowych zwrotów w języku włoskim.

1. „Kim jesteś?”

Dzisiejszą zabawę rozpoczniemy  wysłuchaniem hymnu Unii Europejskiej „Oda do 
radości”, jeżeli pamiętacie słowa to śpiewajcie wspólnie.
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

Wiemy, że jesteśmy obywatelami Europy. Polska to też Europa, a my jesteśmy 
Polakami. Wszyscy znamy wiersz „Katechizm małego Polaka” - Kto ty jesteś? Polak
mały...Chciałabym zapoznać was dzisiaj z innym podobnym tekstem.

Poproście rodziców o przeczytanie wiersza Ewy Stadtmuller „Kim jesteś?” co 
najmniej 2 razy (nie zwracajcie uwagi na zaznaczone wyrazy, czytajcie po prostu tekst) 
Uważnie słuchajcie.

Czy wiesz, kim jesteś? 
− To oczywiste! 
Co ci jest bliskie? 
− Znaki ojczyste. 
Ojczyste barwy 
− biało – czerwone. 
Ojczyste godło 
− orzeł w koronie. 
Ojczyste w hymnie 
− mazurka dźwięki, 
no i stolica 
− miasto syrenki 
I jeszcze Wisła 
co sobie płynie: 
raz na wyżynie, 
raz na równinie, i mija miasta 
prześliczne takie… 
− Już wiesz, kim jesteś? 
− Jestem Polakiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


 Następnie jeszcze raz wyrecytujcie wiersz (rodzice) opuszczając zaznaczone wyrazy,
a dzieci kończą zdania zapamiętanymi wyrazami.

2.   „Kulinarna podróż ”

Potraficie już wymienić niektóre kraje Unii europejskiej. Podróżując po świecie, 
odwiedzając różne zakątki próbujemy miejscowych, tradycyjnych potraw.
Lubicie pizzę? Na pewno tak. A czy wiecie z jakiego kraju pochodzi pizza?
Tak! Pizza to tradycyjna potrawa pochodząca z Włoch.

Poniżej kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim:

dzień dobry – buongiorno (czyt. bondżorno),
do widzenia – arrivederci (czyt. ariwederczi),
nazywam się – mi chiamo (czyt. mi kjamo),
tak – si (czyt. sij),
dziękuję – grazie (czyt. gracje).

Aby posmakować Włoch powinniśmy koniecznie spróbować pizzy. Na pewno macie 
jakąś ulubioną, którą kupujecie/zamawiacie w naszym mieście. Ale pizzę można 
również przygotować w domu, to nic trudnego, a dodatkowo możecie się również 
dobrze przy tym bawić. 

Przepis na domowa pizzę:
Najłatwiejszym sposobem jest kupienie gotowych spodów do pizzy, dołożyć 
ulubione dodatki i upiec, ale można spróbować zrobić całą od początku samemu:
Ciasto:
- półtorej szklanki mąki pszennej

- pół szklanki ciepłej przegotowanej wody
- dwie łyżki oleju roślinnego, najlepiej dobrej jakości oliwy z oliwek
- 3 do 4 gram drożdży instant (w proszku), można również użyć świeżych,
- pół łyżeczki soli



- pół łyżeczki cukru
- jako dodatek dwie łyżki ziół prowansalskich (w celu urozmaicenia wyglądu i smaku
ciasta można użyć dowolnych przypraw, lub nie używać ich wcale).
Należy wymieszać wszystkie suche składniki, pomału dodawać wodę i oliwę.

Zagniatać ciasto na jednolita masę, jeżeli będzie się kleić należy podsypać odrobinę 
mąki. Ciasto trzeba odstawić na około pół godziny aby trochę odpoczęło i urosło.

Potem należy uformować placek w kształcie formy jaką mamy w domu, dodać 
ulubione dodatki, oczywiście podstawą jest sos pomidorowy i ser, reszta według 
upodobań, wstawić do piekarnika nagrzanego do dość wysokiej temperatury – około 
200 stopni i piec 15-25 minut. Aby sprawdzić czy pizza się dobrze upiekła a nie 
spaliła można sprawdzić spód, jeżeli się zarumienił jest dobrze:).

  

Życzę udanej zabawy i smacznego!

Pokolorujcie dołączoną kolorowankę,

Miłej pracy:)
Anna Cybula

                                                                                                           




