
Czwartek 14.05.2020

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Dobrze już wiemy jak są tworzone (budowane) domy, w których mieszkają i pracują
ludzie. Natomiast nie do końca znamy DOMY zwierząt oraz sposoby w jakich są
tworzone.
Otóż każde zwierzę ma swoje mieszkanie, wiemy jak wygląda (chociaż by z
książek ,telewizji), ale czy mamy wiedzę:
 jak powstawało,
 kto je budował,
 jak długo,
 ile wymagało to wysiłku
 z jakich materiałów
Trudno bowiem jest podejrzeć zwierzę, szczególnie leśne, jak pracuje nad budową
swojego bomu. Widzieliśmy wprawdzie kilka razy w swoim życiu jak bocian wije
gniazdo czy jaskółka, ale lis, bóbr, niedźwiedź- to już zupełnie inna sprawa. Domy
zwierząt są bardzo zróżnicowane i (szczególnie te leśne) trudno je zauważyć
spacerując po lesie. Nie zmienia to faktu, że wcale nie odstają od nas (ludzi)
pomysłowości. Tak, tak- zwierzęta to wspaniali budowniczowie i pomysłowi
ARCHITEKCI.
Oto kilka przykładów domów zwierząt i ptaków.



A teraz przyjrzyj się zdjęciom poniżej i spróbuj odpowiedzieć czyje to domy.
Zapisz nazwy zwierząt na kartce.



Przysposobienie do pracy

Chyba wszyscy lubimy naleśniki.

Naleśniki to prosta potrawa, do wykonania której potrzebujecie:
2 jajka
2 szklanki mleka
szklankę wody
ok. 2 szklanek mąki
trochę oleju
szczyptę soli
1. Miksujemy płynne składniki, dodając po trochu mąkę. Ciasto ma być jak gęsta
śmietana.

2. Naleśniki smażymy na patelni teflonowej. Na początku można wlać łyżkę oleju.

3. Następnie przewracamy na drugą stronę i ponownie smażymy do zarumienia
naleśników.

Poproście rodziców o pomoc w przygotowaniu ciasta, wykonajcie zadanie, gdy któreś
z rodziców będzie mieć czas. Naleśniki można jeść z dżemem, cukrem-pudrem,
słodkim serkiem, albo innym, ulubionym dodatkiem.
Smacznego!



Piątek 15.05.2020

1. Przysposobienie do pracy.

Jak pielęgnować i dbać o kwiaty cięte.

W maju – przyroda budzi się do życia. W ogródkach zaczynają kwitnąć kwiaty, które
możemy wykorzystać do dekoracji naszych domów. Również w sklepach możemy
zauważyć szeroką ofertę kwiatów ciętych, które pięknie mogą udekorować naszą
kuchnie czy salon. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się przygotowaniem i
pielęgnacją kwiatów ciętych.
Wskazówki:
1. Po przyniesieniu kwiatów do domu należy obciąć końcówki łodyg pod bieżącą
wodą (tniemy łodygi pod kątem, aby powierzchnia pochłaniania wody była jak
największa)
2. Nalewamy wodę do wazonu ok 3-4 cm –zbyt dużo wody powoduje gnicie liści i
łodyg.
3. W wodzie nie powinny stać żadne liście.
4. Wodę w wazonie wymieniamy codziennie, również codziennie myjemy wazon.
5. Aby kwiaty w wazonie stały dłużej należy zakwasić wodę w wazonie dodając
pokruszoną aspirynę, odżywkę którą kupiliśmy razem z kwiatami albo grosze (kilka
monet).
Jeśli w Twoim ogródku rosną kwiaty, to zerwij kilka i wstaw do wazonu.
Zadbaj żeby utrzymały świeżość jak najdłużej.


