#Wszystkobędziedobrze
Rodzinny piknik z SP4

Piknik w zagranicznym klimacie
Obecna sytuacja jest wyjątkowa i niecodzienna i taki niech będzie
nasz piknik! Wystarczy ustalić, gdzie chcielibyście się na ten jeden
dzień przenieść. Hiszpania? Włochy? Indie? Świat należy do Was!
Gdy już wybierzecie swój kierunek, czas przygotować scenerię. Po
pierwsze – zaplanujcie wspólne gotowanie.
Składniki:
3 placki z tortilli pszennej
200 g serka kremowego serka
250 g szynki w plasterkach - 9 plasterków
140 g sera w plasterkach - 9 plasterków
100 g ogórków, konserwowych - 2 sztuki
kilka liści sałaty zwykłej lub lodowej
pół małej czerwonej papryki
mały pęczek szczypiorku
Placki wysmaruj dość grubo kremowym serkiem typu Philadelphia.
Posyp siekanym szczypiorkiem i ułóż dodatki na tortilli. Placek zwiń
w rulonik. Zwinięte tortille można przekroić na pół lub na 4 kawałki
albo na mini roladki.

Słodkie ciasteczka od
p. Natalii

Składniki:
• 1 szklanka mąki pszennej
•

pół kostki masła

• 1 budyń waniliowy bez cukru (lub czekoladowy,
wtedy ciasteczka wyjdą ciemne, równie pyszne)
• 3 łyżki cukru
• 1 jajko

Wszystkie składniki mieszamy i zagniatamy ciasto.
Następnie ciasto wałkujemy i wycinamy ciasteczka
foremkami w naszych ulubionych kształtach. Wycięte
ciastka rozkładamy na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Czas pieczenia to około 15 - 20 minut.
Temperaturę ustawić na 180 stopni.
Smacznego!!

Po jedzeniu? Czas na gry i zabawy!
Kącik gier p. Honoraty

Kącik gier p. Ilony

Zabawy ruchowe
Pétanque/ Bule (piknikowa gra
francuska).
Gra polega na rzucaniu z wyznaczonego
miejsca metalowymi kulami (tzw. Bulami) w
kierunku małej drewnianej lub plastikowej
kulki. Gra rozpoczyna się wyznaczeniem
miejsca z którego gracze będą rzucać.
Najpierw wyrzucamy świnkę. Następnie każdy
z graczy kolejno rzuca swoimi bulami. Każdy
gracz stara się umieścić swoją bulę jak najbliżej
świnki lub wybić stojące najbliżej świnki bule
przeciwnika. Po wyrzuceniu wszystkich kul
gracze podliczają punkty: zdobywa je tylko
zwycięzca rozgrywki (którego kula stoi najbliżej
świnki), który otrzymuje punkt za każdą bulę
umieszczoną bliżej świnki niż najbliższa
śwince kula przeciwnika.

Kocykowy twister

To prosta rodzinna zabawa. Na trawie
rozłóżcie kocyk. Zadaniem uczestników
jest zmieszczenie się na nim. Kiedy to
się uda, wszyscy powinni wstać.
Następnie składamy kocyk na pół.
Uczestnicy znów muszą się na niego
dostać. Później można ponownie
złożyć kocyk i sprawdzić, czy tym razem
też się uda. Uwaga! Wszystkie pozy i
chwyty dozwolone. Można jednak na
początku gry ustalić, że uznane będą
tylko pozycje leżące lub siedzące.

Praca plastyczna
Podczas pikniku zachęcamy do namalowania wspólnego rysunku pod
hasłem: „Będzie dobrze w Lublińcu”.
Technika wykonania pracy jest dowolna.
KONIECZNIE POCHWALCIE SIĘ SWOIMI PRACAMI! Będzie można
wysyłać w wiadomości do Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, a my
udostępnimy je na naszym szkolnym profilu Facebooka.

Zadbajmy o atmosferę ☺

• W tym pomoże nam: muzyka, dekoracje, zieleń i dobry humor!

Zieleń, zieleń, zieleń!
Nie musisz mieć ogrodu, żeby móc uprawiać zioła, lub
mieć swój mały ogródek w swojej kuchni. Miniaturowy
ogródek możesz założyć nawet na parapecie. Najprościej
kupić u ogrodnika lub w markecie gotowe zioła w
pojemnikach i przesadzić je do nieco większych doniczekmogą być ozdobą całego pomieszczenia!!
Gdy nastąpią cieplejsze dni, nasz miniaturowy ogród
możemy przenieść na balkon (jeśli taki posiadamy). Pod
warunkiem, że nie jest on od północnej strony, oraz nie
jest zbyt wietrzny.
Założenie małego ogródka nie jest ani praco- ani
czasochłonne, a dla dzieci może być świetną lekcją
przyrody.
Dlaczego warto mieć ogródek na balkonie?
• możesz hodować rośliny bez środków chemicznych i
nawożenia (wiesz co jesz);
• świeże zioła mają inny smak niż suszone, są także
bardzo łatwe w uprawie – po prostu same rosną;
• takie warzywa mają intensywniejszy, słodszy smak;
• możesz cieszyć się pięknym widokiem i zapachem;
• uczysz dzieci ogrodnictwa, ekologii, poszanowania
przyrody.

Co możesz uprawiać na balkonie?
• sałata, szczypiorek i rzodkiewka – mają krótki okres wegetacji – od chwili posiania do zbioru upływa ok. 11,5 miesiąca. Można je uprawiać całe lato, wysiewając co kilka tygodni (także w płytkich skrzynkach i
zwykłych doniczkach);
• pomidory koktajlowe - sadzonki posadzone w maju zaczną dojrzewać pod koniec sierpnia. Najlepiej czują się
w głębokich doniczkach, przy ścianie, po której mogą się wspinać;
• groszek - wczesne odmiany groszku wysianego w kwietniu zbierzemy już po dwóch miesiącach. Kilka ziarnek
wsadzamy w ziemię i wbijamy przy nich 2 kijki metrowej długości, aby pędy groszku mogły się po nich piąć;
• marchew, buraki, kalarepa, pietruszka, ogórki, papryka - idealne dla osób, które dużo miejsca na balkonie
(niektóre odmiany są dość wrażliwe na zmiany pogody i choroby - nie każdemu wyrastają);
• zioła: mięta, kolendra, tymianek, rozmaryn, koperek, pietruszka, szczypiorek, lawenda, kminek, szałwia,
majeranek, rumianek, melisa. Nie są wymagające, „rosną same”. Najlepiej czują się w słonecznych, wolnych
od mocnego wiatru miejscach;
• poziomki i truskawki – świetnie się przyjmują w pojemnikach wiszących. Do domowej uprawy najlepiej
wybrać odmiany powtarzające owocowanie Kent lub Temptation;
• mocno pachnące kwiaty: maciejka, pachnący groszek, lawenda. Można je sadzić razem z warzywami, np. w
zgodzie z sałatą rośnie fiołek afrykański, którego zapach odstrasza większość szkodników.
Z dobrodziejstwa płynącego z uprawy własnego ogródka może korzystać każdy. Samo obcowanie z zielenią i
naturą może wywoływać w nas spokój i skutecznie koić nerwy i niwelować stres. Regularne prace i przebywanie
w ogrodzie mogą znacznie poprawić nasze samopoczucie, a także korzystnie wpłynąć na zdrowie. W dobie
koronawirusa warto regularnie spędzać czas na łonie natury, a także zaprosić ją do domu, hodując rośliny
doniczkowe.

