
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY    GOSPODARSTWO DOMOWE        

 Kruche ciasto z rabarbarem i bezową pianką-  

Przygotuj niespodziankę z okazji Dnia Matki 

Zadanie wykonaj w terminie. 

25   maja 2020  

Składniki: 

Kruchy spód 

200 gram mąki pszennej 

50 gram maki ziemniaczanej 

50 gram cukru 

Szczypta soli 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

4 żółtka (białka zachować do bezy) 

 

Rabarbar 

 

600 gram rabarbaru 

3 łyżki mąki ziemniaczanej 

½ łyżeczki cynamonu 

Ok. 180 gram konfitury/dżemu malinowego 

3 łyżki płatków migdałowych 

 

Beza 

 

4 białka 

200 gram cukru 

1 łyżka maki ziemniaczanej 

 

 

 

 

 



Wykonanie 

 

Mąki przesiać do miski, dodać zimne pokrojone w kostkę masło, cukier, sól i 

proszek do pieczenia. Zagnieść szybko ciasto. Wstawić do lodówki na około 30 

minut. 

      

 
Rozwałkować lub wylepić formę o wymiarach 26x36 cm uprzednio 

wysmarowaną masłem i wyłożoną papierem do pieczenia. Spód podziurawić 

widelcem i wstawić do piekarnika, piec przez 20 minut. 

 
 



 

Rabarbar  

Rabarbar opłukać, osuszyć, łodygi pokroić na 1 cm kawałki. Włożyć do miski, 

dodać mąkę ziemniaczaną, cynamon i wymieszać. Następnie wymieszać z 

połową konfitury. 

 
 

    

 
Podpieczony spód posmarować resztą konfitury. 

 



Beza 

Białka ubić na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier cały czas ubijając na 

wysokich obrotach. Ubijać aż piana będzie gęsta i błyszcząca, następnie dodać 

mąkę ziemniaczaną i miksować przez pół minuty. 

 

Na spód posmarowany konfiturą wyłożyć rabarbar , na wierzch położyć bezę, 

posypać płatkami migdałów. Piec przez 20 minut w 170 stopniach C, 

następnie zmniejszyć temp. do 60 stopni, włączyć termoobieg i w ten sposób 

suszyć bezę przez dodatkowe 15 minut.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RĘKODZIEŁO  

Zadanie wykonaj w terminie 26  maja 2020  

Kartka dla Mamy. 
 
Dzisiaj Dzień Matki. Mam dla Ciebie propozycję, myślę, że jest to  świetny 
pomysł na drobny, ale efektowny prezent. Nic nie ucieszy mamy tak, jak 
otrzymanie własnoręcznie wykonanego przez Ciebie upominku.  
 
Proponuję Ci dwa szablony. Wybierz ten wzór , który bardziej Ci się podoba. 
 

                                        
 

Tak prezentuje się końcowy efekt pracy. 
 
 
Wydrukuj szablon lub jeżeli nie masz drukarki narysuj na kolorowych kartkach 
elementy potrzebne do ułożenia wzoru. 

 
 

Kolejne etapy składania wzoru. 
 

 



 
 
Poniżej szablon , z którego możesz skorzystać. 
Pamiętaj o kolorach, z których będziesz chciał wykonać poszczególne 
elementy . Po przygotowaniu wszystkich części, ułóż je i naklej na sztywnej 
kartce z brystolu . 

Nie zapomnij napisać KOCHAM CIĘ MAMO! 
 
 

 

 

 

 

 



GOSPODARSTWO DOMOWE 

Zadanie wykonaj w terminie:  

27 maja 2020   

Zadanie 1 

Jak wyczyścić lodówkę krok po kroku. Obejrzyj film klikając w link 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZavFrHOBGs 

Zadanie 2 

Umyj lodówkę według zasad, z którymi się zapoznałeś. 

 

OGRODNICTWO  

Ogród warzywny w maju 

Zadanie wykonaj w terminie  

28 maja 2020 i 29 maja 

Zadanie 1 

Obejrzyj film  Ogród warzywny w  maju. Jak uprawiać zdrowe warzywa? 

kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=pMweGkTLvz4 

Zadanie 2 

Uzupełnij  

Pierwsze zbiory to 

- ………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZavFrHOBGs
https://www.youtube.com/watch?v=pMweGkTLvz4


…………………………………………. 

…………………………………………… 

Zadanie 2 

Warzywa ciepłolubne, sadzenie rozsady. 

…………………………………………….. 

 ……………………………………………. 

 

 

 



………………………………….

……………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………… 

Zadanie 3  

Przygotuj kanapkę z nowalijkami: sałatą, rzodkiewką, szczypiorkiem. 



 

 

 

 

 

 

 


