
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY    GOSPODARSTWO DOMOWE        

Kochani, bardzo dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za współpracę. Praca w 

domu nie była łatwa, ale dzięki wsparciu Waszych Rodziców realizowaliście 

wszystkie zadania starannie i sumiennie. Życzę Wam ciepłych, słonecznych 

wakacji i do zobaczenia we wrześniu. Wszyscy na to liczymy. 

 Pizza na wakacje. 

Zadanie wykonaj w terminie. 

22 czerwca 2020  

Składniki 

 400 g maki pszennej 

 Ok.210 ml ciepłej wody (nie może być zbyt gorąca) 

 16 gram mokrych drożdży 

 ½ łyżeczki cukru, 1 łyżeczka soli, 2 łyżki oliwy z oliwek 

Sos pomidorowy: 

 200 g passaty pomidorowej lub zmiksowanych pomidorów z zalewą 

 2 drobne posiekane ząbki czosnku 

 Garść listków bazylii, ewentualnie łyżeczka suszonej bazylii 

 2-3 łyżki oliwy z oliwek 

 sól morska, cukier, pieprz 

Dodatki do pizzy według uznania 

 mozarella 

 pieczarki  

 kiełbasa salami  

Ciasto  

Rozkruszamy drożdże i wkładamy do miseczki. Posypujemy je cukrem, 

zalewamy wodą i odstawiamy na około 10 minut aż przegarują. Do osobnej 

miski przesiewamy mąkę , robimy wgłębienie wlewamy oliwę z oliwek, sól 

oraz drożdże z wodą. Początkowo wyrabiamy ciasto w misce , następnie 

przekładamy na stolnicę oprószoną mąką i energicznie zagniatamy aż ciasto 



będzie gładkie i elastyczne. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy do 

wyrośnięcia lub wkładamy do specjalnej miski do garowania. 

W momencie gdy ciasto rośnie przygotowujemy sos do pizzy . Do rondla 

wlewamy oliwę z oliwek, dodajemy czosnek i krótko przesmażamy, tak żeby 

nie zrumienić czosnku. Następnie wlewamy pomidory, dodajemy bazylię, 

doprawiamy sola ,cukrem i pieprzem, przykrywamy rondelek i dusimy na 

wolnym ogniu przez około 10-15 minut.  

Piekarnik nagrzewamy do 240-250 stopni. Blachę smarujemy oliwą z oliwek.  

Gdy ciasto podwoiło swoją objętość, wyciągamy je z miski na stolnice , 

wyrabiamy . Jeżeli chcemy mieć ciasto na grubszym spodzie używamy całego 

ciasta, jeżeli na cienkim to dzielimy ciasto na kulki. Ciasto rozciągamy rękoma 

na wielkość blaszki zostawiając rand na boki. 

 

Smarujemy ciasto sosem. Jeżeli robimy pizzę z mozzarellą ścieramy ją na tarce  

Nakładamy dodatki, przesmażone pieczarki, wędlinę według uznania. 



    

Całość posypujemy oregano , wkładamy do piekarnika , pieczemy aż boki się 

zrumienią około 15 minut. Należy kontrolować wypiek, gdyż temperatura jest 

bardzo wysoka. Po upieczeniu można podać pizzę ze świeżą rukolą.  

 

 

 

 



OGRODNICTWO 

Lato w ogrodzie. 

Zadanie wykonaj w terminie 

23 czerwca 2020  
25 czerwca 2020 
 
Zadanie 1 

Kliknij  w link https://www.youtube.com/watch?v=JSaHTH0TWlc obejrzyj film 

„Kalendarz ogrodnika na 24.06 - 30.06. Prace ogrodnicze w czerwcu” 

Uzupełnij na podstawie informacji zawartych w filmie. 

 

     

 

skrzydlaci przyjaciele 

…………………………………………….. 

skrzydlaci przyjaciele 

…………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=JSaHTH0TWlc


 

 

 

 

przycinanie 

…………………………………………….. 

Poplony, wysiew  

…………………………………………….. 

Poplony, wysiew  

…………………………………………….. 

Poplony, wysiew  

…………………………………………….. 



 

 

 

 

Zbiory ziół 

…………………………………………….. 

Zbiory ziół 

…………………………………………….. 

Zbiory ziół 

…………………………………………….. 

Ścinanie kwiatów do wazonu 

…………………………………………….. 



 

 

 

Zadanie 2 

Wykonuj prace pielęgnacyjne w ogrodzie. Odchwaszczaj, podlewaj, zasilaj.  

Ogród , działka to wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji. 

RĘKODZIEŁO  

Zadanie wykonaj w terminie:  

24  czerwca  2020   

Prezent na Dzień Taty . Wykonaj prezent, laurkę, torebkę do prezentu w 

zależności od posiadanych materiałów i pomysłu. Skorzystaj z propozycji 

poniżej. 

 

Ścinanie kwiatów do wazonu 

…………………………………………….. 

30 czerwca Dzień  

…………………………………………….. 



 

Brelok do kluczy. 

 

Przygotuj 

 dekoracyjną piankę w dwóch kolorach 

 nożyczki  

 klej 

 metalowe kółeczko 

Wykonanie 

Wytnij z pianki prostokąt, który natnij z dwóch stron – trochę poniżej górnej 

krawędzi. Nacięte brzegi posmaruj klejem i przyklej tak, żeby stykały się ze 

sobą rogami. Następnie wytnij i przyklej krawat. 

W górnej części koszuli zamocuj kółko do kluczy – wystarczy po prostu 

mocniej wbić je w piankę. 

 

 



 

KARTKA DLA TATY krok po kroku 

 

 

 

 

INNE PROPOZYCJE DO WYBORU 

   wzór krawatu 

 



 wzór krawatu 

 wzór marynarki 

wzór muszki 

Torebka do prezentu 



 

 

 

 

 

 

 

 


