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Trudne początki, czyli o 

adaptacji dziecka do 

przedszkola 

Wielu rodziców, których pociecha już niebawem wkroczy po raz pierwszy w rolę 

przedszkolaka, zastanawia się pewnie, jak ich dziecko da sobie radę w tej nowej roli. Czy 

będzie umiało zaadaptować się w nieznanym miejscu, wśród obcych osób i gromadki 

innych dzieci? Obawy te są naturalne i wynikają często z tego, że dla wielu z nich jest to 

całkiem nowe doświadczenie. Czyli podobnie jak dziecko, także rodzic/rodzice muszą 

zmierzyć się z trudem adaptacji, przełamać lęk i sprawić, by te dni, które są dla dziecka 

tak ważne, były też dla wszystkich przyjemne. 

Początek jest zawsze trudny 

Nie ma się co oszukiwać. Większość dzieci, mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie 

z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi 

i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje ukochane 

maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Zarówno rodzic jak i dziecko w tym szczególnym 

czasie mogą odczuwać takie uczucia jak smutek, tęsknota czy lęk i uczuć tych nie należy 

wypierać czy im zaprzeczać. Są one naturalną reakcją pojawiającą się w pierwszej fazie 

adaptacji. Dlatego przyjmijmy, że ich wystąpienie musimy zaakceptować i stopniowo przejść 

przez ten czas, który prawdopodobnie wkrótce dostarczy nam o wiele przyjemniejszych emocji. 

Jak długo trwa adaptacja do przedszkola? 

U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej 

długości decyduje wiele czynników, jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, 

w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie. 

Wcześniejsze wizyty w przedszkolu, zapoznanie się z salą, Panią wychowawczynią i 

zabawkami na pewno są pomocne, jednak jak pokazuje doświadczenie, nawet dzieci, które 

uczestniczyły w tzw. „dniach adaptacyjnych” nie zawsze bezboleśnie przechodzą rozłąkę z 

rodzicami w dalszej perspektywie. Czasem zdarza się płacz po dwóch, nawet trzech tygodniach 

pobytu w przedszkolu. 

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w 

dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż 

akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku 

codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w 

cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w 

trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w 

dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju. 



Adaptacja rodzica do nowej sytuacji 

Jest ona równie ważna, ponieważ dziecko wyczuwa emocje mamy i taty i jeżeli my będziemy 

zachowywać się nerwowo, to ten stan udzieli się naszemu dziecku. Dlatego niezwykle ważne 

jest nasze podejście i sposób w jaki przeżywamy rozłąkę z naszym dzieckiem. Nasza 

optymistyczna postawa na pewno pozwoli dziecku poczuć się pewniej. Trzeba zdać sobie 

sprawę z tego, że rozłąka i tak kiedyś musi nastąpić. Jeżeli jesteśmy przekonani, że dobrze 

robimy (bo najlepiej znamy nasze dziecko) to nie możemy nagle, w chwili kryzysu, zmienić 

decyzji i już po pierwszym dniu zrezygnować z przedszkola, bo trudno jest patrzeć na płacz 

dziecka. Płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie. Często dziecko płacze przy 

samym rozstaniu, testując naszą wytrzymałość, jednak gdy znajdzie się na sali, wśród innych 

dzieci i zobaczy tyle ciekawych zabawek, płacz szybko mija. Jego zainteresowanie nowym 

otoczeniem pozwala mu zapomnieć na jakiś czas o tym, co jeszcze przed chwilą działo się w 

szatni. Później zaczynają się zajęcia, posiłki i inne kolejne czynności, które absorbują uwagę 

dziecka i tak stopniowo, dzień po dniu, stają się dla niego rutyną, do której się przyzwyczaja. 

Pierwsze dni w przedszkolu – o czym warto wiedzieć 

▪ Rodzice muszą być pewni swojej decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola. W 

obecności dziecka nie powinni poddawać w wątpliwość tego, czy dobrze czy źle 

robią. Dziecko momentalnie wyczuje nasze wahanie, co z pewnością nie pomoże mu 

w adaptacji. 

▪ Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je jako 

przyjemne miejsce, w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa 

nowych rzeczy. 

▪ Opowiedz dziecku o tym jak sam chodziłeś do przedszkola w dzieciństwie. Co 

wspominasz najmilej? 

▪ Jeśli to możliwe, rozsądnym pomysłem, jest odprowadzanie dziecka w tych 

pierwszych dniach przez tatę z uwagi na mniejszą dozę emocjonalności, która często 

towarzyszy relacji z matką. 

▪ Pozwól dziecku zabrać do przedszkola ukochanego misia lub inną zabawkę. Dzięki 

temu nie będzie się czuło osamotnione. 

▪ Nie przedłużaj pożegnań i nie roztkliwiaj się przy dziecku. 

▪ Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to chociaż 

raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić. 

▪ Początkowo odbieraj dziecko wcześniej i stopniowo wydłużaj jego pobyt. 

▪ Zapewniaj dziecko, że wrócisz po niego, podając porę przybycia, np. po obiedzie. 

Niezwykle istotne jest spełnianie tych umów od samego początku. To budzi zaufanie i 

dziecku łatwiej rozstać się z rodzicem, który każdorazowo przychodzi po niego w 

ustalonym czasie. 

▪ Jeśli to możliwe przez początkowy okres nie przychodź po dziecko jako ostatni.  

▪ Zadbaj o wygodne ubranie dziecka. Pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania na 

zmianę. 

▪ Nie zmuszaj dziecka  do  tego by  zawsze  od razu opowiadało o tym, co wydarzyło 

się w przedszkolu. Z czasem maluch sam zacznie opowiadać o swoich przeżyciach. 

▪ Warto nawiązać kontakt z wychowawcą grupy. Nauczyciel chętnie poinformuje 

rodzica o tym, jak dziecko zjadało posiłek, jak się zachowywało, jak radzi sobie 

podczas zabaw z rówieśnikami.                       

▪ W żadnym wypadku nie straszmy dziecka przedszkolem, stosując ostrzeżenia typu: 

„Jak nie będziesz mnie słuchał, to w przedszkolu Cię nauczą” itp. 



▪ nastaw się pozytywnie – zarażaj dziecko optymizmem, 

▪ nie miej wyrzutów sumienia, że „zostawiasz” dziecko, 

▪ pamiętaj, że płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie, często nie trwa tak 

długo jak nam się wydaje, 

▪ nie poddawaj się po kilku pierwszych, „płaczliwych” dniach – trudne emocje w tych 

dniach są naturalne i trzeba je zaakceptować, 

▪ zaufaj wychowawcom przedszkolnym, którzy są specjalistami w swoim fachu, 

▪ skup się na korzyściach, które dzięki przedszkolu zyska Twoje dziecko 

▪ weź pod uwagę fakt, że rozłąka i tak kiedyś nastąpi – dziecko pójdzie do szkoły, a 

przygotowanie do niej zdobywa właśnie w przedszkolu. 

▪ Pamiętaj! Każda zmiana daje szansę na rozwój. Zdobyte w przedszkolu 

doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość 

poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w 

kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje. 

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu" 

Robert Fulghum 

 
 Marta Cygan, psycholog, zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka  

 

 

 



                               

 

                                                                                                           Mamuś, wstajemy!

Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie, których nie będę musiał wciskać siłą. 

Zostaw w szatni coś na przebranie – wiesz, czasem łyżka tańczy w zupie, czasem żal mi zostawić w 
sali zabawki i… toaleta tak daleko wydaje się wtedy. 

Mamuś, wiem, że moje pójście do przedszkola przeżywasz bardziej niż ja. Jestem twoim skarbem, 
kruszynką, maluszkiem, żabką, księżniczką, misiaczkiem… wiem. I muszę ci powiedzieć, że nam 

obojgu będzie trudno się rozstać. 

Ale tylko na początku, kilka dni. Może przyjść mi do głowy (najczęściej w przedszkolnej szatni) 
kurczowe trzymanie się twojej nogi, trzymanie twoich rąk, błaganie, żebyś mnie nie zostawiała, nie 

porzucała, nie odchodziła beze mnie! Mamusiu bądź silną kobietą – twoja siła ducha pomoże mi 
oswoić się z nową sytuacją. 

Dokonałaś dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród 
rówieśników. Zobaczysz, jeszcze zaskoczę cię mamusiu wierszykiem wypowiedzianym z pamięci… 

piosenką zaśpiewaną dla ciebie … rysunkiem o naszej miłości … samodzielnie ubranymi 
spodenkami …. a może nawet uświadomię sobie, że sprzątanie po zabawie, to nie taki diabeł jak go 

malują. 

Dzięki tobie, mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu. Tylko musisz wierzyć we mnie – 
będzie dobrze!!! 

Tylko bądź dzielna. Nie płacz za mną w pracy i po drodze do niej – nie robisz mi krzywdy. 

Nie żegnaj się ze mną zbyć długo, przed wejściem do sali ukochaj mnie najmocniej, najmocniej, 
najmocniej, na ucho szepnij, że kochasz, że wrócisz i…idź odważnie. 

Nie zastanawiaj się czy dobrze zrobiłaś oddając mnie do przedszkola – ty mnie nie oddajesz, ty 
mnie rozwijasz. Nie przerażaj się moim płaczem podczas pierwszych dni – w ten sposób chcę ci 

powiedzieć, że będę tęsknił, że cię kocham… a ty mamusiu, swoją mądrością, rozsądkiem 
konsekwencją naucz mnie proszę czekać na ciebie, ze spokojem w moim małym serduszku, 

a obiecuję, że za jakiś czas sam będę ciągnął cię za rękę do moich przedszkolnych przyjaciół… 
wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę. 

Twoje dziecko, które stawia pierwsze kroki w przedszkolu 

(Źródło : alamakota.edu.pl) 



 

 

 

Zaśpiewaj ze mną… 

 

Jestem sobie przedszkolaczek, 

nie grymaszę i nie płaczę, 

na bębenku marsza gram, 

ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy tu zabawek wiele, 

razem bawić się weselej, 

bo kolegów dobrych mam, 

ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, 

to są nasze wspólne skarby, 

bardzo dobrze tutaj nam, 

ram tam tam, ram tam tam. 

 

Kto jest beksą i mazgajem, 

ten się do nas nie nadaje, 

niechaj w domu siedzi sam, 

ram tam tam, ram tam tam. 



Poczytaj mi mamo, tato… 

 

 

 

 

 
 
„LEŚNE PRZEDSZKOLE” - bajka 
 
W pewnym lesie stało piękne przedszkole, do którego chodziły 
wszystkie zwierzątka: mały lisek, zajączki, sarenka, jelonek, kreciki, 
myszki. Najmniejszym przedszkolakiem był pajączek, Jaś.  

 

 
 

Wszystkie zwierzątka chętnie chodziły do przedszkola, bawiły się, 
rysowały, spacerowały parami po lesie. Nikt nie chciał jednak podać 
łapki Jasiowi. Zwierzątka bały się go, bo miał osiem łapek, kosmate 
ciałko i był bardzo malutki. Jasio był nieszczęśliwy. W szatni 
codziennie prosił mamę, aby mógł zostać w domu, bo tu nikt go nie 
lubił. Mama nie rozumiała swego synka, stale powtarzała: 
-Ja muszę iść do pracy, a ty możesz w przedszkolu znaleźć sobie 
przyjaciół. 
-Ale jak? - myślał Jasiu, -przecież nikt nie chce się ze mną bawić! 
Kolejnego dnia znów Jasiu siedział z boku i obserwował kolegów, 
którzy tak wesoło się bawili.  
Czasem coś rysował, czasem cichutko płakał i tak mijały dni w 
przedszkolu. Nikogo nie interesowało to, że Jaś był zawsze sam.  



Nadeszła wiosna.  
Przedszkolaki dużo czasu spędzały na polanie. Bawiły się w berka, 
robiły bukiety z wiosennych kwiatów. Tylko mały  
Jasio, nieszczęśliwy i smutny, siedział sam na pniu drzewa.  
 
Nagle na polanie pojawiła się  
ogromna, złośliwa Osa. Zapanował niepokój, wszystkie zwierzątka 
ogarnął strach. Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”, inne 
płakały, niektóre próbowały się ukryć Zmartwiona i również 
przestraszona pani zwołała rozkrzyczaną gromadkę i szybko wrócili  
do przedszkola. 
Nagle zauważono, że nie ma Jasia. Nikt nie pomyślał o nim, nawet 
pani. 

 
 

–I co teraz będzie? –pytały zwierzątka. 
- Kto pójdzie po Jasia?  
Wszyscy się bali i każdy myślał, że biedny Jaś został ukąszony, 
albo pożarty przez okropną, ogromną Osę! Pani nie mogła pójść po 
Jasia i zostawić dzieci, otworzyła więc okno myśląc,  
że malec jest w pobliżu. Wszyscy cichutko skupili się koło niej i cóż 
zobaczyli? 
Mały Jasio kończył tkać ogromną pajęczynę. Musiał przy tym 
uważać, bo Osa starała się go złapać. Jasiu myślał: 
 „szybko, jeszcze trochę pracy i uratuję moich przyjaciół, już nic im 
nie będzie zagrażać”. 
Dzieci widziały jego starania i zaczęły wołać: „Jasiu, Jasiu!”. 
 I właśnie w tym momencie do pajęczej sieci wpadła Osa. Jasio 
skończył tkać swoją sieć. Patrząc, jak Osa nie może się  
z niej uwolnić, Jasiu powiedział, że jeżeli jeszcze raz będzie 
straszyć zwierzątka, to zostawi ją uwięzioną na zawsze. Przerażona 
Osa obiecała, że już nigdy nie będzie straszyć dzieci. Jasiu  
rozplątał swoją pajęczą sieć i uwolniona Osa jak najszybciej 
odfrunęła.  



Po chwili Jaś usłyszał oklaski przedszkolaków i ich okrzyki radości. 
Wszystkie dzieciaki gratulowały mu odwagi. Każdy chciał uścisnąć 
kudłatą łapkę pajączka. Od tej chwili Jasiu miał wielu przyjaciół. Nie 
przesiadywał już samotnie na dywanie, ale wesoło bawił się  
z przedszkolakami. Tym razem mama dziwiła się, gdy pajączek nie 
chciał  
wracać do domu: 
–Jasiu , dlaczego nie chcesz iść do domu?  
–pytała. 
–Bo ja mam tu przyjaciół - z dumą odpowiadał pajączek. 
Tak to wszystkie zwierzątka zrozumiały, że brzydki pajączek, z 
kudłatymi ośmioma łapkami, może pomóc innym w 
niebezpieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem. 
 
 
Źródło: http://www.pomagamydzieciom.info/files/pdf/bajki%20terapeutyczne%20PROMYK%20SLONCA.pdf 
Autor: 
Mariola Gajewska 
Małgorzata Rybacka 
Małgorzata Żmudzińska 

 

 

 

Bajki terapeutyczne umożliwiają zobrazowanie 

dziecku - na przykładzie bohatera - sytuacji, które do 

złudzenia przypominają mu jego życie. Dzięki bajkom 

terapeutycznym może się całkowicie zmienić tok myślenia 

dziecka, które nie potrafi jeszcze racjonalnie sobie danego 

wydarzenia wytłumaczyć. Dlaczego właśnie bajki? 

Towarzyszą nam już od najmłodszych lat, jesteśmy z nimi 

dobrze zaznajomieni. Od zawsze wierzymy w ich 

zakończenia i często wyciągamy z nich wnioski. Jeśli rodzaju 

problemy, jak np. nieśmiałość bądź lęk przed pająkami, będzie mu łatwiej 

je zaakceptować. Gdy uwierzy w szczęśliwe rozwiązanie kłopotów 

bohatera bajki terapeutycznej, w której przedstawiono historię bardzo 

podobną do tej przez niego przeżywaną, pojawi się w nim nadzieja, że i 

własne lęki może przezwyciężyć. 

 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/10-wskazowek-jak-pokonac-niesmialosc_35347.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/arachnofobia-przyczyny-i-objawy-jak-leczyc-lek-przed-pajakami_40355.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kształtowanie dobrych zachowań żywieniowych u dziecka 

Często utrwalone złe nawyki żywieniowe trudno zmienić, dlatego nowoczesne zalecenia 

żywieniowe są w niewielkim stopniu akceptowane.  

Małe dziecko pozyskuje wiedzę 

między innymi od swoich 

rodziców i swoich bliskich, 

dlatego ważne jest aby rodzice 

dawali swoim pociechą dobry 

przykład. Jeśli dziecko będzie 

miało przekazany właściwy 

wzorzec dietetyczny oraz inne 

elementy prozdrowotnego stylu 

życia z pewnością będzie to w 

przyszłości skutkowało lepszą 

jakością jego życia.  

Ważnym elementem 

kształtowania zachowań 

żywieniowych jest edukacja żywieniowa, to dzięki niej dziecko poszerza swoją wiedzę z 

zakresu zasad zdrowego żywienia. To moment w którym dziecko uczy się dokonywać 

wyborów żywieniowych oraz doskonali umiejętność prawidłowej oceny spożywanych 

produktów. Z czasem dziecko staje się co raz bardziej świadome co należy jeść a co nie i 

dlaczego tak jest.  

Dziecko naśladuje zwyczaje panujące w domu i w otoczeniu bez względu na to czy są one 

dobre czy złe i to czego nauczy się w domu będzie stosować w przyszłości.  

 

W takim razie jak nauczyć dziecko odpowiednich zachowań 

żywieniowych ?  

Przede wszystkim najlepiej gdy cała rodzina odżywia się 

prawidłowo i dziecko nie ma możliwości obserwacji złych 

nawyków żywieniowych. Dobrym sposobem może okazać się 

wspólne przygotowywanie z dzieckiem posiłków tłumacząc 

jakie produkty się w nich znajdą.  

Dziecko od najmłodszych lat powinno być uczone jedzenia 

przy stole ważne jest aby wspólnie całą rodziną spożywać posiłki, wtedy dziecko uczy się 

prawidłowych zachowań ponieważ ma możliwość obserwacji.  

Kiedy dziecko potrafi już czytać można zachęcić je do czytania etykiet produktów 

spożywczych wtedy nauczy się świadomości spożywanych produktów i wraz z rodzicami 

podczas zakupów może dokonywać swoich pierwszych żywieniowych wyborów. Podczas 

wizyty w sklepie należy nauczyć dziecko rozważnych zakupów i nie godzić się na zachcianki, 

zwłaszcza słodycze.  



Przykładowe zabawy z dzieckiem:  

Nauka odróżniania produktów dobrych i złych  

• wyciąć z gazet produkty spożywcze  

• wziąć dwie białe kartki z bloku rysunkowego  

• napisać na jednej kartce produkty złe (nie zdrowe) a na 

drugiej dobre (zdrowe)  

• na końcu poprosić dziecko o posegregowanie 

wyciętych produktów  

 

Dla starszych 

dzieci można 

przygotować 

fiszki (małe 

karteczki)  

• wyciąć małe 

prostokątne 

karteczki  

• z jednej strony narysować/przykleić produkt 

spożywczy z drugiej zrobić krótki opis  

np. jakie witaminy w sobie zawiera lub jakie ma 

zastosowanie bądź jak smakuje  

Daria Cukras - Dietetyk  

 



Z przedszkolnego Menu- pyszności dla naszych 

Krasnali… 

Stateczki z cukinii z 

nadzieniem z kurczaka i ryżu 

Składniki 

• ryż długoziarnisty – 150 g 

• filety z piersi kurczaka – 400 g 

• cukinia – 4 szt. 

• cebula – 1 szt. 

• oliwa z oliwek – 3 łyżki 

• serek śmietankowy – 100 g 

• ogórek – 0,5 szt. 

• mielone curry – 1 łyżeczka 

• sól 

• pieprz  

• tłuszcz do wysmarowania formy 

Przygotuj 

• patyczki do szaszłyków 

• naczynie żaroodporne 

• piekarnik rozgrzany do temperatury 200°C 

Krok 1: Przygotowujemy nadzienie  

Ryż gotujemy zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Kurczaka myjemy, osuszamy, w razie konieczności 

usuwamy ścięgna. Mięso kroimy w drobną kostkę. Cukinie myjemy, kroimy wzdłuż na pół, miąższ wykrawamy 

za pomocą łyżeczki. Cebulę obieramy i siekamy. Smażymy z miąższem cukinii i kurczakiem na gorącej oliwie 

przez 5-7 minut, obracając. Doprawiamy solą, pieprzem i przyprawą curry. Ugotowany ryż odcedzamy i dodajemy 

do mięsa wraz z serkiem śmietankowym. 

Krok 2:  Pieczemy cukinie  

Cukinie przekładamy do natłuszczonego naczynia żaroodpornego. Doprawiamy solą oraz pieprzem i wypełniamy 

masą ryżową (pozostałą masę trzymamy w cieple). Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200°C 

przez ok. 20-25 minut.   

Krok 3: Dekorujemy cukinie 

W tym samym czasie ogórka myjemy i strugamy wzdłuż na cienkie plastry. Nasuwamy po jednym plasterku na 

patyki do szaszłyków, tak aby kształtem przypominały żagiel. Dekorujemy nimi cukinię i podajemy z pozostałym 

ryżem z kurczakiem. 

 



Zupa 

marchwiowo-

ziemniaczana z 

grzankami 

ziołowymi  

 

 

Składniki 

• 1 l bulionu warzywnego 
• 200 ml soku jabłkowego 
• 600 g marchwi 
• 600 g ziemniaków 
• 1 łyżeczka tymianku 
• 120 g śmietany kremówki 
• sól 
• pieprz 
• 2 tosty z masłem 
• 1-2 łyżki masła 
• 2 łyżeczki ulubionej mieszanki ziół 

Przygotowanie 

Zagotowujemy w garnku bulion z sokiem jabłkowym. Marchew i ziemniaki obieramy, 

myjemy, osączamy z wody i kroimy w grubą kostkę. Dodajemy wraz z tymiankiem do 

gotującego się bulionu z sokiem jabłkowym i gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem 

mniej więcej przez 25 minut, aż będą miękkie. 

Garnek zdejmujemy z ognia. Wszystko miksujemy blenderem. Dodajemy śmietanę, 

doprawiamy solą i pieprzem. 

Z tostów cienko odkrawamy skórkę. Tosty kroimy w kostkę. Masło topimy na powlekanej 

patelni, smażymy na nim kostki tostów przez 2-3 minuty ze wszystkich stron, aż będą 

chrupiące. Dodajemy zioła, obtaczamy w nich grzanki, doprawiamy szczyptą soli. Zupę 

rozlewamy na talerze i posypujemy grzankami ziołowymi. 

 

 

 



 

Życzymy dużo radości w nowym roku 

przedszkolnym ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu.  

 

PRZYGOTOWAŁA: 

Jolanta Oporska 


