
 

Temat:  Macierzyństwo. 

             Dzień Matki. 

Czym jest macierzyństwo? 
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„Macierzyństwo to fakt posiadania dziecka i bycia matką”. Hmm… 

Myślisz sobie:  „Eee, fajnie. Zrobimy dzidziusia i będę mamą.” A to tylko 

encyklopedyczna definicja. 

W życiu okazuje się, że definicja jest bardzo skomplikowana i dużo szerzej 

rozumiana  

Macierzyństwo to wzięcie całkowitej odpowiedzialności za MAŁEGO 

człowieka. Bycie z nim w każdej chwili, pokazanie mu świata, ba, 

nauczenie go życia w nim. 

To podzielenie swojego czasu, a na początku nawet przekazanie w pełni 

każdej naszej chwili tej Małej istocie. To często odstawienie na bok 

swojego życia oraz planów z nim związanych. 

Z macierzyństwem przychodzi też ciągły niepokój. Ciągły strach o tego 

Człowieczka. O jego zdrowie, przyszłość, o to żeby dobrze pojął świat i się 

w nim odnalazł. 

Macierzyństwo to ogrom uczuć, zarówno tych pozytywnych, jak 

 i negatywnych. 

Macierzyństwo to ciągła praca i dokształcanie się. To wzloty i upadki,  

z których trzeba się podnieść dla Dziecka. To ogrom obowiązków, które 

czasami nas przytłaczają. 

To również test zaradności i odporności na stres  

Ale również … 

to dawka bezgranicznej i bezwarunkowej miłości. 

To wielka siła, moc i większa wiara w siebie. 

Macierzyństwo to czas, kiedy każdą chwilę z dzieckiem powinniśmy 

zapamiętać, zapisać i oprawić w ramkę. 

Macierzyństwo to dzielenie i mnożenie. 

To doświadczenie jedyne w swoim rodzaju! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwój dziecka w łonie matki. 

 

Dziecko rośnie i rozwija się w macicy, specjalnym mięśniowym worku  

w brzuchu matki. Zawieszone jest w wodach płodowych, a ze ścianą macicy 

(a właściwie łożyskiem wyścielającym macicę) połączone pępowiną, która 

jest jakby sznurkiem. 

W pępowinie znajdują się naczynie krwionośne, zaopatrujące dziecko  

w pokarm i tlen. Przenikają one ze krwi matki do krwi dziecka w łożysku: 

nie musi ono odżywiać się ani oddychać -wszystko otrzymuje gotowe z ciała 

mamy. 

 Każdy z nas ma ślad po pępowinie z czasów życia wewnątrzmacicznego – 

jest to pępek. 

Ciąża trwa około 9 miesięcy. 

 W tym czasie dziecko rośnie od wielkości kropki na końcu zdania do ok.50 

cm długości i 3-4kg wagi. 

 

 

Poniżej zamieszczam tabelę i rysunki obrazujące rozwój dziecka w łonie 

matki. 



 

 



 

 

 

 

 



 

26 maja obchodzimy Dzień Matki. 
 

Może w tym roku, zamiast laurki lub innego prezentu przygotujesz swojej 

Mamie jakieś pyszne danie, może deser? 

Poniżej zamieszczam 2 przepisy na wspaniałe desery. 

 Zdaję sobie sprawę, że to zadanie jest zbyt trudne, sama może nie dasz 

rady… 

Poproś Mamę, abście w tym wyjątkowym dniu wspólnie przyrządziły jeden 

z nich. 

 

Miłej pracy   i  ….. smacznego !!! 

 

 

Pozdrawiam 

          Iwona Leszczyńska 



 

 



 

Składniki na 14 porcji: 

Bezowe serduszka: 

• 4 białka 

• szczypta soli 

• 8 łyżek cukru 

• łyżeczka soku z cytryny 

• łyżeczka mąki ziemniaczanej 

 

Wypełnienie: 250 ml kremówki, 450 g malin, listki melisy. 

Białka ubić ze szczyptą soli i cukrem na gęstą pianę. Dodać sok z cytryny i 

mąkę ziemniaczaną. Krótko zmiksować. Blachę wyłożyć papierem do 

pieczenia. Pianę przełożyć do rękawa cukierniczego (można też użyć 

plastikowego woreczka z odciętym rogiem). Z piany wyciskać ciastka – 

najpierw kształt, który należy następnie wypełnić pianą i ponownie pianą 

obrysować kształt serca, tak by powstał rant ciastka. Wstawić do 

nagrzanego do 90 C piekarnika. Piec ok. 2 godziny. Kremówkę ubić na 

sztywno. Bitą śmietaną napełnić bezy. Udekorować malinami i listkami 

melisy. 



 



 

Składniki na 6 porcji 

Biszkopt z białym kremem i owocami 

Krem: 

• 3 jajka 

• 3/4 szklanki cukru 

• łyżeczka ekstraktu waniliowego 

• 1/2 kostki miękkiego masła 

• 3-4 łyżki (lub więcej) likieru jajecznego 

Do tego: gotowy biszkopt,150 g truskawek,100 g malin. 

Jajka roztrzepać w misce. Dodać cukier. Wymieszać. Naczynie z masą 

jajeczną ustawić wypełnionym wodą garnku (naczynie z masą jajeczną nie 

powinno dotykać powierzchni wody). Całość ustawić na palniku. Ubijać aż 

masa będzie bardzo gęsta. Pod koniec ubijania dodać ekstrakt waniliowy. 

Naczynie z masą zdjąć z pary. Ubijać jeszcze aż masa wystygnie. Masło 

utrzeć ma puch. Ucierając dodawać po łyżce żółtkową masę. Pod koniec 

dodać likier jajeczny i wymieszać. Wstawić na 15 minut do lodówki.  

Z biszkoptu wykroić ciasto w kształcie serca. Wierzch i boki posmarować 

masą. Owoce opłukać. Osączyć. Truskawki przekroić (nie usuwać 

szypułek). Torcik obłożyć owocami. Wstawić na 2-3 godziny do lodówki. 

Nasza rada: W podobny sposób można zrobić krem na bazie budyniu 

waniliowego. Gotujemy dość gęsty budyń (z torebki). Studzimy go. 

Następnie masło ucieramy z 2-3 żółtkami, a następnie cały czas ucierając 

dodajemy po łyżce budyniu. Do całości można dodać też trochę adwokatu. 

 

 

          


