
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY    GOSPODARSTWO DOMOWE        

 Pierogi z pieca  nadziewane mięsem mielonym. 

Zadanie wykonaj w terminie. 

11  maja 2020  

Składniki: 

2,5 szklanki mąki pszennej 
1 średnie jajko 
¼ szklanki wody 
Kostka masła -200 g 
Pół łyżeczki soli 
 
Farsz: 

0,5 kg mięsa mielonego 
Cebula 
Przyprawy 
 
Wykonanie : 

W jednej misce umieść razem wszystkie składniki na ciasto kruche na pierogi. 

Masło i jajko mogą być prosto z lodówki. Masło pokroić w kostkę Ciasto 

wyrabiać dłońmi. Zrób to szybko. Uformuj kulę . Zawiń w folię i włóż do 

lodówki na godzinę. Jeżeli ciasto nie chciałoby się połączyć możesz dołożyć 

łyżkę bardzo zimnej wody. 

 

 

 



Przygotuj farsz. Pokrój cebulkę i przesmaż na oleju. Dodaj mięso mielone i 

przesmaż je razem z cebulką . Dopraw do smaku solem , pieprze. 

Rozwałkuj ciasto bardzo cienko. Wycinaj kółka filiżanką ,posmaruj kółeczka 

rozbełtanym jajkiem. Nakładaj farsz. Około łyżeczki na jedno kółeczko. Sklejaj 

pierogi mocno dociskają brzegi.  

  

 

Ułóż pierogi na blaszce, posmaruj jajkiem. Wypiekaj około 20,25 minut w 

temperaturze 180 stopni. 

 

 

 

 

 

 

 



OGRODNICTWO 

Zadanie wykonaj w terminie 

12 maja 2020 Uprawa rzodkiewki w skrzynce. 

Zadanie 1 

Obejrzyj film i spróbuj zasiać rzodkiewkę w skrzynce. 

https://www.youtube.com/watch?v=evF8YQDxzLE 

        

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=evF8YQDxzLE


 

Zadanie 2   

Narysuj rzodkiewki samodzielnie lub skorzystaj z kolorowanki . 

 

 

 

 

 

 



 

GOSPODARSTWO DOMOWE 

Zadanie wykonaj w terminie:  

13 maja 2020  Znaczenie symboli na metkach wszytych w ubrania. 

Zadanie 1  

Zapoznaj się z oznaczeniami na metkach. 

 

 

 



 

Zadanie 2 

Wybierz ze swojej szafy 5 rzeczy np. spodnie, koszula, sweter , kurtka, bluzka 

trykotowa i sprawdź jakie oznaczenia znajdują się na metkach.  

Wypełnij tabelkę 

Rzecz Pranie-symbol Prasowanie-symbol 

spodnie   

koszula   

sweter   

kurtka   

bluzka trykotowa   

 

OGRODNICTWO 

Zadanie wykonaj w terminie: 

14 maja 2020 Niezabudka - Polska Niezapominajka                   

Zadanie 1  

Corocznie 15 maja obchodzony jest Dzień Polskiej Niezapominajki, który  ma 

na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska 

i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu 

zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. 

Obejrzyj film o kompozycjach balkonowych 
https://www.youtube.com/watch?v=CHSl9lQP_dA 

 Zwróć uwagę , że niezapominajki mogą mieć także kolor biały i różowy. 

Zadanie 2 

Narysuj kompozycję z niebieskich , różowych i białych niezapominajek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHSl9lQP_dA


 

RĘKODZIEŁO  

Zadanie wykonaj w terminie 15 maja 2020  

Niezapominajki w trawie –mandala 
 

 
 Kompozycja może być mniejsza lub większa od prezentowanej. 
Przygotuj 

 biały brystol 

 kolorowy papier niebieski , żółty, zielony 

 klej, nożyczki 

Wykonaj 

 obrysuj talerzyk deserowy na białym brystolu, wytnij 

 narysuj na niebieskim papierze kółeczka, możesz obrysować nakrętkę  

 na jeden kwiatek potrzebujesz 6 niebieskich kółeczek i 1 żółte 

 wytnij kółeczka 

 posmaruj niebieskie kółeczko klejem i doklej pięć kółek –płatków 

tworząc kwiatek 

 doklej na środku jedno żółte kółeczko 

 zielony prostokąt potnij na cienkie paski, które będą trawą 

 

 

 



Z przygotowanych elementów stwórz  własną kompozycję na kole. 

Prezentowana przez mnie praca jest tylko jedną z możliwości. Kwiatki 

niezapominajek oraz trawę,  możesz układać w dowolny sposób, według 

własnych pomysłów i stworzyć niepowtarzalną kompozycję.   

 

Pamiętaj o symetrycznym rozkładaniu elementów. 

 

 

 


