
Skarpetkowe kukiełki.

Przygotuj stare skarpetki i różne drobiazgi do dekorowania - włóczkę, pomponiki, guziki, filc,

kolorowy papier, koraliki, druciki itp. A teraz stwórzcie zabawne kukiełki. Włóczka 

doskonale sprawdzi się w roli włosów, druciki świetnie nadadzą się na kocie wąsy, a z 

koralików i guzików możecie zrobić oczy. Zapytaj dzieci, jakie zwierzątka i postacie lubią. 

Szare skarpetki nadadzą się do zrobienia słonia, a brązowa skarpetka będzie świetna do 

wyczarowania żyrafy (jeśli dzieci ozdobią ją pomarańczowymi, filcowymi plamkami). 

A kiedy już skończycie, zróbcie kukiełkowy teatrzyk!

Czas na pizzę.

Wykaż się sprytem i pozwól dzieciom przygotować lunch. Kup gotowe spody do pizzy, 

a potem splądrujcie lodówkę w poszukiwaniu ulubionych dodatków. Jeśli Twoje dzieci są 

starsze, pozwól im pokroić pomidory, paprykę, cebulę i oliwki. Mogą też z powodzeniem 

zetrzeć ser na tarce. Młodsze dzieci mogą porwać na kawałki mozzarellę, szynkę, kawałki 

ugotowanego kurczaka i listki bazylii. Pozwól im nałożyć sos pomidorowy na gotowe spody 

i poukładać ulubione dodatki. Zachęć dzieci do kreatywnego podejścia do sprawy - mogą 

poukładać na pizzach twarze lub zrobić śmieszne szlaczki! Potem przełóżcie gotową pizzę na 

blaszkę do pieczenia i pieczcie przez 15-20 minut 220 stopni, aż spód smakowicie się 

zarumieni, a ser całkowicie się rozpuści. Możesz też samemu zrobić ciasto na pizzę – 

 Ciasto:

300g mąki pszennej

1 łyżeczka soli

4 łyżki oleju

20g świeżych drożdży lub 7g suchych drożdży instant

150ml lekko ciepłej wody

Sposób przygotowania:

Mąkę, sól, olej, drożdże (świeże pokruszyć) i 150ml ciepłej wody zagnieść na jednolite ciasto 

(ręcznie lub robotem kuchennym używając haka do zagniatania ciasta). Miskę z ciastem 

przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut.

Wyrośnięte ciasto podzielić na pół.



Na dwóch blachach wyłożonych papierem do pieczenia uformować z ciasta spody do pizzy w

kształcie koła, rozciągając i rozpłaszczając ciasto na boki. (Ja rozciągam ciasto mocno, aby 

uzyskać cienki spód). Boki najlepiej zrobić troszkę grubsze. (Można oczywiście nie dzielić 

ciasta, tylko wykleić całość na jednej, całej blasze).

Ciasto posmarować nie za grubo sosem pomidorowym. (Na jeden spód daję łyżkę sosu).


