
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY    GOSPODARSTWO DOMOWE        

 Tarta z jabłkami i kruszonką 

Zadanie wykonaj w terminie. 

18  maja 2020  

Składniki: 

1 i 1/3 szklanki mąki (200 gram) najlepiej krupczatki 
100 gram zimnego masła 
2 żółtka 
szczypta soli 
5 łyżek cukru pudru 
2 łyżki zimnej wody 
 
UWAGA  
Główna zasada przy cieście do tarty: proporcje 2:1 mąki do masła. 
 
Wykonanie 
 
Masło pokrój na kawałki i połącz z pozostałymi składnikami .Zrób to bardzo 
szybko. Ciasto nie lubi ciepłych rąk. Uformuj kulę, zawiń w folię i włóż na co 
najmniej godzinę do lodówki. Ciasto można spłaszczyć żeby się potem lepiej 
wałkowało.  

 
    

Schłodzone ciasto wałkujemy i przekładamy do uprzednio natłuszczonej i 

wysypanej odrobina mąki formy. Można też wyłożyć papierem do pieczenia.  

 

 

 

 



 
Ciasto nakłuć widelcem. Przykryć papierem do pieczenia i obciążyć np. 

wysypać fasolą, grochem, ryżem aby ciasto nie wyrosło zbyt wysokie . 

Pieczemy ciasto z obciążeniem w temperaturze około 180 stopni 15 minut. 

Usuwamy obciążenie i pieczemy jeszcze około 15 minut na złoty kolor. 

Studzimy. 

 

Kruszonka 

W tym czasie gdy wypieka się tarta przygotowujemy kruszonkę. 

1 szklanka mąki 

0,5 szklanki cukru 

0,5 kostki masła  

 

Składniki połączyć dłońmi. Kawałek ciasta wzięty w dłoń i ściśnięty powinien 

powinien połączyć się w jednolitą grudkę. Do kruszonki można dodać 

odrobinę soku z cytryny, aromat, patki migdałowe. Kruszonkę schłodzić w 

lodówce.  

 
 

 



Na podpieczony spód nałożyć jabłka , bardzo dobrze sprawdzą się jabłka 

prażone ze słoika.  

 
 

Posypać jabłka kruszonką i wstawić do piekarnika . 

       
 

Wypiekać około 30 minut w temperaturze 180 stopni 

          SMACZNEGO! 

 



Zadanie 2 

OGRODNICTWO  

Prace ogrodnicze w maju 

Zadanie wykonaj w terminie  

19 maja 2020 i 21 maja 

Zadnie 1  

Obejrzyj film klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=dA6bENCun-E 

 

 Narysuj i podpisz kwiaty, o których jest mowa w filmie. 
 

Sadzenie roślin ciepłolubnych w maju 
 

………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dA6bENCun-E


………………………………………………. 

 

Rośliny na balkony i tarasy 

 

……………………………………....... 

 

Wysiew ciepłolubnych roślin jednorocznych 

…………………………………. 

 

 

 



……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Najpiękniejszy majowy kwiat 

 
LILAK czyli ………………………. 

 

GOSPODARSTWO DOMOWE 

Zadanie wykonaj w terminie:  

20 maja 2020  Organizacja szafy Triki na składanie rzeczy 

Zadanie 1 

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=VST2xEBwNtw 

Zadanie 2 

Złóż według wskazówek pokazanych na filmie: 

 Jeansy  

 Bokserki 

 Cienkie swetry 

 Rajstopy 

Zadanie 2 

Przejrzyj swoją szafę. Ułóż swoje spodnie i bieliznę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VST2xEBwNtw


 

RĘKODZIEŁO  

Zadanie wykonaj w terminie 22  maja 2020  

Kwiaty bzu z popcornu 

Materiały: 

  kartka A4 najlepiej techniczna 

  klej  magic 

  pędzle 

  farby 

  zielony papier lub bibułę na liście  

 popcorn 
 

 

Wykonanie 

Narysuj na zielonym papierze liście, wytnij je i złóż na pół. 

           

 

 

 



Pomaluj kartkę klejem i przyklej gęsto obok siebie ziarna popcornu. Jeśli 

chcemy, aby kwiaty były bardziej wypukłe możemy poprzyklejać kolejne 

ziarenka jedno na drugim. Po wyschnięciu wszystko będzie się ładnie trzymać.  

 

Po wyschnięciu pomaluj popcornowe kwiaty bzu na biało lub fioletowo.  

 

 

 

 


