
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – GOSPODARSTWO DOMOWE  

Temat: Jak dobrze wyczyścić piekarnik  

    

   Piekarnik należy umyć po każdym użyciu. Potrawy przyrządzone w brudnym piekarniku nie 

są zdrowe, a ponadto przesiąkają zapachem dania, które wcześniej było w nim przyrządzane. 

Przed czyszczeniem piekarnika warto jego dno posypać warstwą soli i podgrzać aż do chwili 

gdy zbrązowieje. Następnie sól ścieramy ręcznikiem papierowym i rozpoczynamy mycie. 

Równie skutecznym sposobem jest użycie pasty z sody i octu – ale ją w piekarniku należy 

zostawić na przynajmniej pół godziny. Do zmycia większych zabrudzeń przyda się folia 

aluminiowa, która zwinięta w kulkę działa jak druciak. 

 

 

Temat: Jak dobrze wyczyścić kuchenkę i płytę indukcyjną? 

   Kuchenkę i płytę indukcyjną najlepiej czyścić zaraz po gotowaniu. Wtedy umycie jej zajmuje 
kilka minut. Jednak gdy dopuścimy do powstania silnych zabrudzeń, musimy poświęcić jej 
więcej czasu.  

Kuchenki emaliowane łatwo można  wyczyścić mieszaniną sody oczyszczonej i octu. 
Posypujemy kuchenkę sodą, a następnie polewamy octem i zostawiamy na kilkanaście minut. 
Następnie usuwamy zanieczyszczenia i dokładnie spłukujemy. 

 Kuchenki metalowe możemy wyczyścić pastą zrobioną z mieszaniny octu, sody oczyszczonej i 
płynu do mycia naczyń. Pastą smarujemy kuchenkę i po 15 minutach miękką szczoteczką 
szorujemy i spłukujemy ciepłą wodą. 

Płyty indukcyjne czyścimy przeznaczonymi do tego płynami. Nie wolno stosować proszku ani 
druciaka. Przypalenia najlepiej usuwać z lekko rozgrzanej płyty specjalną skrobaczką. 

 

 

                                                                         

 



Katecheza, 19.05.2020, klasa II b/z  

Temat :Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Pan Jezus Zmartwychwstały wstępuje do nieba po 40 dniach od swojego Zmartwychwstania.  

Pokoloruj obrazek. Odmów modlitwę „Ojcze nasz”. 

 

 



Katecheza, 18.05.2020, klasa II b/z 

Temat : Temat –Poznajemy świętego Jana Pawła II. 

Papież kochał przyrodę, często chodził na spacery, wycieczki.  Zanim został papieżem 

uprawiał sport – chętnie grał w piłkę nożną, pływał na kajakach. Nawet będąc papieżem 

wyjeżdżał z Watykanu aby pospacerować po swoich ukochanych górach.  

Pokoloruj obrazek. Pomódl się słowami „ Święty Janie Pawle II , módl się za nami.” 

 

 

 



 



Technika drewno: W co można zmienić kolorowe

                              plamy? 

Jak to zrobić? 

• Zanurz palec w czarnej farbie i zrób odcisk na papierze. Będzie to głowa kota.

• Ponownie zanurz palec w czarnej farbie i pod zrobionym odciskiem zrób kolejny 
odcisk. Będzie to brzuch kota.

• Małym palcem zrób dwa odciski pod brzuchem kota. Będą to przednie łapy kota.

• Poczekaj, aż farba wyschnie, i dorysuj brakujące elementy kota czarnym 
mazakiem. 

Prace malowane palcami mogą być ozdobą bileciku do prezentu. 



Warto wcześniej zrobić w kartce otwór dziurkaczem i przewiązać kawałkiem sznurka 
zawiązanego w pętelkę. 

Poniżej zaprezentowano przykłady innych prac „W co można zmienić kolorowe 
plamy?”. 

Plamy mogą być też elementem większych kompozycji. 


































