
Karta pracy XXVI

1. W jaki sposób poznajemy świat.

Zapoznaj się jakie mamy zmysły, dzięki którym możemy poznawać świat.





2. Przeczytaj (lub poproś o przeczytanie) wiersz.



W jaki sposób możemy poznawać przyrodę wykorzystując poznane zmysły – zaznacz rzeczy, które 
mogą przydać się na wycieczkę. 



3. Porównywanie liczb w zakresie 10.

Zapoznaj się z instrukcją i wykonaj zadania.



4. Zajęcia kulinarne.

Nauka sporządzania naleśników.

Do przygotowania naleśników będziemy potrzebować:

na ciasto: 
200 g mąki pszennej (typ 450, 500 lub 550) 
400 ml mleka 
2 jajka 
1 łyżeczka cukru waniliowego 
szczypta soli 

na farsz serowy: 
300 g twarogu (chudego, półtłustego lub tłustego) 
około 4 łyżek jogurtu naturalnego typu greckiego 
około 2 łyżek cukru (ilość cukru to kwestia gustu) 
1 łyżeczka cukru waniliowego 
olej do smażenia 
dodatkowo do sera możemy dodać rodzynki

Z podanych proporcji wyjdzie około 6 naleśników.

Instrukcja przygotowania pod podanym linkiem do filmu:

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

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


5. Ogrodnictwo – Ewelina Rączka.

Co nazywamy kompostownikiem ?
Co wyrzucamy do kompostownika?
Po co nam kompostownik  w ogrodzie?
Kompost to znakomity nawóz naturalny. A do tego każdy może go samodzielnie przygotować w 
swoim ogrodzie. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące kompostu i 
kompostowania resztek organicznych.



Co można kompostować? Czy także resztki z gospodarstwa domowego?

Mięso, kości, nabiał, tłuszcze i resztki gotowanych potraw nie powinny być wyrzucane na kompost,

ponieważ mogą przyciągać zwierzęta żyjące dziko (także szczury i myszy) oraz nasze domowe.

Pozostałe odpady – resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj, fusy z herbaty i kawy – można

kompostować. Do pryzmy  kompostowej można dodawać papier i karton (opakowania po jajkach,

pudełka,  rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych).  Powinny być one podarte na

kawałki albo pogniecione i ułożone tak, by nie tworzyły zbitej i nieprzepuszczalnej warstwy. Do

kompostowania nadają się resztki z ogrodu – wyplewione chwasty, skoszona trawa, gałązki drzew i

krzewów,  ziemia  z  doniczek,  liście.

Nie kompostujemy:

chwastów rozmnażających się przez rozłogi, korzenie lub w inny wegetatywny sposób (czyli nie

przez nasiona), bo mogą przetrwać pobyt na kompoście i „wrócić” do ogrodu;

chwastów z nasionami, bo wykiełkują po użyciu kompostu;

chorych roślin;

trawy z trawników intensywnie traktowanych chemicznymi środkami ochrony, aby nie wprowadzać

do kompostu trujących substancji;

zbyt dużej ilości popiołu po paleniu drewnem w kominku, by odczyn całej pryzmy nie stał się

zbyt zasadowy;

odchodów zwierząt domowych, aby nie zarazić się chorobami odzwierzęcymi.



https://www.youtube.com/watch?v=axL_shNId80 obejrzyj  film  uprawa  warzyw  w

kompostownikach. 

6. Gospodarstwo domowe – Ewelina Rączka.

Przyjrzyj się tablicy symboli metki
Znajdź metkę w swoim ubraniu ,które chcesz wyprać odszukaj na niej danych symboli z tabeli 
poniżej.
Sprawdź i porównaj, które symbole masz na swojej metce ,poproś dorosłego o  ich odczytanie.
Jeśli na twojej metce pojawił się znak pranie ręczne 
Wykonaj je 
Do Wykonania prania ręcznego potrzebujemy :
Płynu do prania ręcznego lub płynu do płukania ,proszku do prania (niewielka ilość)
Wody
I naszych rąk do pracy 
Wykonaj samodzielnie pranie ręczne .
Jak myślisz pranie ręczne jest bardziej oszczędne czy pranie w pralce typu automat? 
Pamiętaj delikatne ubrania najlepiej prać ręcznie ,mamy pewność ,że się nie zniszczą z innymi 
ubraniami.
Miłej pracy:)

https://www.youtube.com/watch?v=axL_shNId80




7. Rękodzieło – Ewelina Rączka.

Zapoznaj się z filmikiem instruktażowym https://www.youtube.com/watch?v=2tro90myUz4
 
Wykonaj dowolna ramkę na zdjęcie z wakacji 
Z wykorzystaniem muszelek 
Kleju na gorąco ,drewnianej ramy
Pamiętaj o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwa podczas klejenia na gorąco, by uniknąć 
oparzenia .Poproś osobę dorosła o pomoc podczas klejenia.

https://www.youtube.com/watch?v=2tro90myUz4
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