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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Naszym celem będzie poznanie potraw z 

różnych regionów Polski. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Część I 

Posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę na przywitanie. Spróbujcie ruchem przedstawić słowa piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

Część II 

1. Każdy region Polski ma jakiś tradycyjny produkt, coś z czego słynie i jest rozpoznawalny. 

Kuchnia polska jest bardzo różnorodna, a to ze względu na dzieje historyczne naszego kraju. 

Na pewno znacie takie produkty  

Na obcokrajowcach, którzy spędzają u nas urlop, największe wrażenie robią pierogi, bigos i szarlotka. 

Dla gości z południowej Europy nowością jest zsiadłe mleko, kwaszona kapusta czy kiszone ogórki. 

ZSIADŁE MLEKO     PIEROGI    

   

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


BIGOS        SZARLOTKA 

   

 

KAPUSTA KWASZONA     OGÓRKI KISZONE 

 
  

 

Polski szlak kulinarny dzieli się na dziesięć regionów. Jednak najbardziej tradycyjnymi daniami kuchni 

polskiej są schabowy, biały i czerwony barszcz, grochówka, golonka i racuchy. 

KOTLET SCHABOWY    BARSZCZ BIAŁY 

  



CZERWONY BARSZCZ    GROCHÓWKA 

  

 

GOLONKA      RACUCHY 

   

 

A teraz przyjrzymy się kilku regionom i charakterystycznymi dla nich potrawom.  

KUCHNIA PODHALA 

Podhale to inaczej nasze polskie góry. Jakie danie wam najbardziej kojarzy się z górami? 

KUCHNIA PODHALAŃSKA pochodząca z malowniczego zakątka naszego kraju  bardzo często 

nazywana jest też kuchnią góralską. Rozwinęła się ona w Beskidach, Tatrach i na Podhalu. Do jej 

głównych skarbów należą oscypki, kiszona kapusta i kwaśnica, różne kluski, kołacze i placki zwane 

moskalami. 

 

 

 

 



OSCYPKI 

  

KUCHNIA POMORSKA 

Jest to kuchnia w której królują ryby morskie, czyli np. śledzie lub flądry. 

ŚLEDŹ 

 

 

 

 



FLĄDRA 

 

 

KUCHNIA MAZOWSZA 

W tutejszej kuchni największe zastosowanie mają produkty leśne, takie jak jagody, miód i grzyby. 

Tradycyjne mięsa to dziczyzna i drób. Robi się z nich pasztety, flaki po warszawsku, szynki i polędwice. 

Królują tu także pierogi z ziemniakami, zupy grzybowa, pomidorowa i cebulowa oraz znana wszystkim 

Wu-zetka. 

WU-ZETKA 

 



FLAKI PO WARSZAWSKU 

 

ZUPA POMIDOROWA 

 

2. Od oglądanie tych wszystkich pyszności na pewno zrobiliście się głodni, prawda?  więc 

teraz zrobimy wszystkim na pewno znane RACUCHY Z JABŁKAMI. Poproście rodziców o 

pomoc w przygotowaniu, na pewno będziecie się razem świetnie przy tym bawić. 

 

Składniki, które będą nam potrzebne do wykonania racuchów : 

 2 jabłka 

 200 ml mleka (niepełna 1 szklanka) 

 1 jajko 

 150 g (1 szklanka) mąki pszennej 

 1 łyżka cukru wanilinowego 



 1 łyżeczka cukru 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 do smażenia: np. masło klarowane, olej kokosowy, inny olej roślinny 

 

PRZYGOTOWANIE 

 Mąkę przesiać do miski, dodać cukier wanilinowy, cukier oraz sodę oczyszczoną, 
wymieszać. 

 Dodać mleko i jajko i wymieszać składniki rózgą na jednolitą masę bez grudek. 
 Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, ćwiartki przekroić 

wzdłuż na pół a później jeszcze na poprzeczne plasterki. Włożyć do ciasta i 
wymieszać. 

 Wykładać po około łyżce ciasta i po 3 plasterki jabłek na 1 placka na rozgrzany 
tłuszcz na patelni i smażyć przez około 1,5 minuty na złoty kolor. Przewrócić na 
drugą stronę i powtórzyć smażenie. 

 Podawać z cukrem pudrem, dżemem wiśniowym itp. 

Mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi racuchami, wysyłając mi zdjęcia na maila podanego 

na platformie  

 

Część III 

Na koniec zróbcie zabawę ruchową pt. „Kwaśne i słodkie minki”. Puszczamy ulubioną 

piosenkę, gdy słyszymy muzykę, tańczymy, śpiewamy i świetnie się bawimy. Gdy muzyka się 

zatrzymuje, rodzic albo rodzeństwo wymienia wam różne produkty słodkie lub kwaśne. Gdy 

usłyszycie np. cytrynkę- będziecie musieli zrobić kwaśną minkę. Gdy usłyszycie np. lody 

waniliowe- będziecie musieli zrobić słodką minkę. Spróbujcie to zrobić kilka razy. 

 

Bawcie się dobrze!  

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

 


