
Rewalidacja 

Temat:" Sposób na nudę" - Zabawa ruchowa 

 

Czas kwarantanny dał wszystkim o sobie 

znać ,ja też to widzę ,) Może spodenki, może 

bluzeczka skurczyła się troszkę w praniu ? 
Większość z nas myśli ,że to wina złego 
programu w pralce 

Zachęcam do zabawy , która poprawi nam 

wszystkim humory. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6e

W_b3saQ 

 

Dla tych ,którzy są na wózku proponuję aby 

zaangażowali swoich najbliższych do 
pomocy ,ruch to zdrowie. Rękoma też 
można ładnie zatańczyć, i to równie trudna 

sztuka :) A więc jak to na dyskotekach 
krzyczą ,,łapki w górę,, 

 

Zachęcam Wasz do super zabawy ,link 

poniżej pokaże jak w łatwy sposób rozbawić 
siebie samego ,a przy okazji domowników. 

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

M5GUzg 
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https://www.youtube.com/watch?v=zW1_

ANe0l94 

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

quWgp9A 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93

WFJ7bNs 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVf

TvlsrE 

 

Życzę Wam fajnej zabawy.Zachęćcie do 

zabawy swoje rodzeństwo albo swoich 
rodziców lub opiekunów. 

 

DZIEWIARSTWO 

 

temat: Z cyklu….RZECZY DO ZROBIENIA ze starych ubrań, czyli 

domowy recykling-Dywanik 

 

 

Stare zniszczone ,sprane powyciągane koszulki to zmora 

każdego domu. Czy je wyrzucić ? 

 

Obejrzyjcie ten filmik, by nauczyć się różnych fajnych 

sposobów użycia starych, nieużytecznych rzeczy. Nie 

wyrzucajcie ich, bo mogą się wam przydać. Spróbujcie 

także tego pomysłu. 
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Więcej informacji oraz opis wykonania znajdziesz w 

poniższym linku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0u3n0qJnbbg&list=PL

S79H_1Gd8aNas8DJjRsQfX1zX2mNcEx5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXpwDjq8AO8 

 

Temat: Jak zrobić włóczkę ze starej koszulki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v3FGqhulE 

POWODZENIA ! 

 wróć do Odebrane  

 odpowiedz  

  prześlij dalej przenieś do  

 
Gospodarstwo domowe 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – bezpieczeństwo w 
kuchni. 
•Nie należy umieszczać przewodów elektrycznych i przedmiotów 
łatwopalnych, 
takich jak ścierki, rękawice kuchenne i luźne części odzieży w pobliżu 
kuchenki 
i opiekacza. 
•Należy regularnie czyścić piekarnik, opiekacz, płytę kuchenki i grill. 
•Pozostałości po gotowaniu i tłuszcz mogą łatwo zająć się od ognia. 
•Nie należy umieszczać przewodów i urządzeń elektrycznych w pobliżu 
wody. 
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•Może warto mieć w kuchni koc przeciwpożarowy? Można nim stłumić 
palącą się 
odzież lub zgasić mniejszy pożar. 
•Nie pozostawiaj kuchni bez dozoru podczas gotowania. 
•Pożar najczęściej powstaje z powodu nieuwagi. 
•Należy osuszyć produkty przeznaczone do smażenia przed 
zanurzeniem w gorącym 
oleju. Jeśli olej zacznie dymić, należy wyłączyć palnik i ostudzić patelnię. 
•Poziom oleju w garnku do frytek nie powinien nigdy przekraczać 1/3 
pojemności 
naczynia. 
•Nie zapalaj kuchenki zapałkami lub zapalniczką. Zapalarki iskrowe są 
bezpieczniejsze. Uchwyty rondli nie powinny wystawać poza płytę 
kuchenki. 
Co zrobić, gdy zapali się patelnia? 
Nie ryzykuj. Wyprowadź wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną. 
•Nie zalewaj patelni wodą. 
•Wyłącz palnik, zachowując należyte bezpieczeństwo. 
•Nie dotykaj i nie przenoś patelni. 
•Nie ryzykuj! Wszystkie pożary są niebezpieczne. 
•Lepiej im zapobiegać, niż z nimi walczyć. 
•Walkę z ogniem najlepiej powierzyć zawodowym strażakom. 
•Opuść dom ! 
•Pozostań na zewnątrz i zadzwoń pod numer 999 

Szycie 

https://www.youtube.com/watch?v=tOF03EBn0ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lZfCsNaqv3dgx-

SIEGZLxnAu78qLNIvrMZaFWVPaf0CXusJPIplv8JJc   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KrzBSPJ-

o8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06pe9PAARbdmL9BGSXGf_mkrdV8VAobaFYnpuyHnLqzNh6sMVV

1pwTjgQ  

 

Powodzenia! 
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