
Temat kompleksowy: „Moja miejscowość, mój region”                           
Termin realizacji: 27.04.2020.- 01.05.2020r.

 Czwartek dn. 30.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni kulinarnej. 
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  kształtować  Waszą  wiedzę  na  temat

smakołyków polskiej kuchni. Poznacie również najbardziej popularne polskie stroje
ludowe.
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

Poziom1.
Można podskakiwać w miejscu z podporą tzn. trzymając rodzica za ręce.

2. Nasz  kraj  jest  bardzo  bogaty  jeśli  chodzi  o  możliwości  kulinarne.
Gdziekolwiek  byśmy  nie  pojechali;  czy  w  góry  czy  nad  morze  możemy
posmakować regionalnych potraw,  czyli  takich które  są  typowe dla  danego
regionu  Polski.  Oglądając  zdjęcia  polskich  potraw  poproście  rodziców,  by
Wam pokazali miejsca na mapie Polski, typowe dla danej potrawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Teraz poznajcie kilka smakołyków polskiej kuchni: 

To KARTACZE 
Danie regionalne z okolicy Suwałk ale można je zjeść również na mazurach.
To  duże  „kluski”,  które  zwykle  mają  kształt  jajowatej  kuli,  miękkie,
ziemniaczane ciasto z mięsnym nadzieniem.  

To BABKA ZIEMNIACZANA 
Danie  regionalne:  Podlasie,  Mazury,  czasem  Śląsk.  Babka  ziemniaczana,  
zwana  też  babką  kartoflaną  lub  kartoflarzem,  powstaje  na  bazie  utartych  
surowych  ziemniaków,  wymieszanych  ze  skwarkami  z  boczku  czy  słoniny,



a następnie zapieczonych w piecu lub piekarniku. 

To KWAŚNICA
Kwaśnica to typowe danie kuchni góralskiej i znajdziecie ją w wielu miejscach
na  Podhalu.  Powstaje  na  bazie  kiszonej  kapusty  i  mięsa,  podawana
z ziemniakami lub chlebem. Powinna być bardzo kwaśna! 

To ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE 
Wypiekane od ponad 150 lat w Poznaniu i całej Wielkopolsce to smakołyk,  
którego  nie  spotkacie  nigdzie  indziej.  Są  duże,  ciężkie  i  bardzo  słodkie.  
Wewnątrz  masa  z  białego  maku,  orzechów,  okruszków  biszkoptu,  jajek,
z pysznym marcepanowym aromatem, na zewnątrz lukier i orzeszki.



To OSCYPKI, BUNDZ
Nie ma pobytu w Zakopanem czy na Podhalu bez oscypków. Na zimno, na  
ciepło. Małych i dużych. Prawdziwe oscypki mają w sobie bardzo dużo mleka 
owczego.

To GOFRY Z BITĄ ŚMIETANĄ 
Tak  jak  nie  ma  Zakopanego  bez  oscypka  tak  nie  ma  wyprawy  do  
jakiegokolwiek  polskiego  miejsca  nad  morzem  bez  gofra  z  bitą  śmietaną
i polewą / jagodami / czekoladą / brzoskwiniami / truskawkami. 
Poziom 1. Wybierzcie i utrwalcie wygląd i smak jednej polskiej potrawy.



4. Teraz obejrzyjcie wspólnie z rodzicami typowy taniec śląski „Miotlarz”. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=x5FhhXqJSdE
Miotlarz  to  znana  śląska  zabawa  taneczna  zaliczana  przez  niektórych
folklorystów do tańców. Dwa szeregi: chłopcy i dziewczęta, stają w naprzeciw
siebie. ...  Podczas tańca "zamiata", zawadzając umyślnie o nogi pozostałych
tancerzy i upatruje tancerki z którą zechce zatańczyć. 

5. Czas na ludowe stroje. Poznajcie te, które według nas są najbardziej popularne.
Ciekawe jesteśmy, czy pamiętacie niektóre elementy ubiorów, z naszych balów
karnawałowych w przedszkolu ? Jesteśmy pewne, że była wśród Was niejedna
góralka i niejeden krakowiaczek.

Strój krakowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich strojów
ludowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5FhhXqJSdE


Strój Łowicki

Strój Kurpiowski



Strój Podhalański

CZEŚĆ II
1. Na dzisiejszych zajęciach poznaliście potrawy pochodzące z różnych regionów

Polski.  Na zakończenie  naszych zajęć opowiemy Wam o czymś,  co Polacy
jedzą  niezależnie  od  tego  w  jakiej  części  naszego  kraju  mieszkają.
Cóż to takiego ??????  ( nagranie wideo ).

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

 


