
Zakupy i prezenty świąteczne-plan i kosztorys, 
przepisy czyli święta z matematyką

Święta są bardzo długo wyczekiwanym Czasem zarówno przez 
dorosłych Jak i przez dzieci, niestety aby ten
cudowny czas był jeszcze lepszy

Trzeba się na niego odpowiednio 
Przygotować, dlatego wspólnie 
pokażemy wam w jaki sposób
rozporządzić sobie idealne święta.



1.Choinka
Zacznijmy od odpowiedniej świątecznej choinki. Ważne aby choinka 

była odpowiednich rozmiarów.

Mamy tutaj dwie propozycje choinek, warto zauważyć, że pokój, w 

którym chcemy postawić choinkę ma 3m wysokości.

Która z poniżej przedstawionych choinek wydaje ci się odpowiednia 

1 czy 2?

1.  Choinka 1 – 2,20 (250zł)         2. Choinka 2 – 2,9 (300zł)



Obliczenia dotyczące 
choinki:
 Choinka 1 – 2,20m

 Choinka 2 – 2,9 = 2,90

 2,20<2,90

3m – 2,90 = 0,10m                 300zł>250zł

3m – 2,20 = 0,80m

Odp. Lepiej wziąć mniejszą choinkę po to aby zajmowała mniej miejsca 

oraz zważając na cenę choinki.



2. Potrawy i ŚwiĄteczne
słodycze 
Jeśli choinka jest wybrana należy pomyśleć o potrawach. Według 

tradycji na świątecznym stole należy podać 12 potraw. 

Nie będę wymieniać

Potraw, ponieważ 

Są one wybierane 

Według upodobań 

Lub tradycji Rodziny,

Ja zaś pokażę wam 

Szybki i prosty przepis

Na świąteczne pierniczki. 



Przepis na ŚwiĄteczne
pierniczki
 Składniki na ciasto:          Składniki na lukier:

- 3 szklanki                                 - 1 białko 

- ¾ szklanki cukru                      - 1 szklanka 

- 1 szklanka miodu                     - kilka kropel soku z cytryny 

- 1 kostka masła 

- 1 jajko

- 1 łyżeczka sody oczyszczonej

- 4 łyżeczki przyprawy do pierników 



Sposób przygotowania
 W garnuszku rozpuść masło z miodem i podgrzej do połączenia się 

składników. Odstaw do przestygnięcia. W misce wymieszaj mąkę, 

sodę , przyprawę oraz przestudzoną masę. Następnie wyrabiaj 

ciasto ręką, rozwałkować je i wytnij ciastka za pomocą foremek. W 

każdym zrób dziurkę, aby można je było powiesić na choince. Piecz 

ok. 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. 

Przyrządź lukier. Białko miksuj ze stopniowo dodawanym cukrem 

pudrem, aż do uzyskania gęstej masy. Pod koniec dodaj sok z 

cytryny. Na koniec ozdób pierniczki. Smacznego!



3. Prezenty 
Prezenty są chyba najbardziej lubianą przez dzieci 

atrakcją świąt. Aby uszczęśliwić jak najwięcej osób 

trzeba zakupić odpowiednie podarunki, oraz obliczyć 

koszt wszystkich prezentów. Najpierw należy zrobić 

sobie listę osób wraz z ich wymarzonymi prezentami. W 

ten sposób będzie nam prościej obliczyć sumę pieniężną 

podarunków. 



Lista i kosztorys 
prezentów
1. Siostra – gra planszowa, kubek świąteczny, kapcie w kształcie 

reniferów +słodycze - koszt około 70 zł.

2. Mama – ozdobna bombka z obrazkiem choinki, książka, fartuszek 

kuchenny w kwiatowe wzory – koszt około 60 zł

3. Tata - perfumy, koszulka z ozdobnym napisem – koszt około 65 zł



Dodatkowe ozdoby
- Ozdoby choinkowe (bombki, łańcuch, gwiazda, lampki) –

koszt około 40 zł

-Lampki ozdobne – koszt 15 zł

- Małe świecące choineczki – koszt około 10 zł



Podsumowanie kosztów 
Obliczenia kosztów:

 Choinka – 250 zł

 Ozdoby – 40 zł + 10 zł+ 15 zł=65 zł

 Prezenty – 70 zł + 60 zł + 65 zł=195 zł

 Składniki do  pierniczków – około 20 zł

Razem – 250 zł + 65 zł + 195 zł+ 20 zł=530 zł  

Łącznie za zorganizowanie świąt zapłacimy 530 zł.



Wniosek

Matematyka jest niezbędna do przygotowania się na 
Święta Bożego Narodzenia. Jest potrzebna do np. 
obliczenia kosztów, obliczenia wysokości choinki 
oraz oczywiście do zrobienia różnych dań lub 
przekąsek, w których są zazwyczaj pokazane 
ułamki zwykłe, dziesiętne lub liczby i cyfry zwykłe.



WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

Pamiętaj aby 
spędzić ten 
magiczny czas 
bezpiecznie…

Wykonała Oliwia 
Ryba z klasy 6.


