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https://www.youtube.com/watch?v=jo6dE7fA7a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Akb2XAKt4zmnrwN3s
KTEocGILVvhbGN0_uG4PrQyQ6a1U_IdIzZUWjNA  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo2ZUs7kJsY&feature=youtu.be&list=PLc94d6lKBuXavNHJ1w1GHAF

hcaFLAcXwW&fbclid=IwAR2V11NyfjsWOf9pYLQMCqR1y_bm7JNANvNKa9vIkvNnsfPAn88OEX3Lz0U  
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Gospodarstwo domowe

Jak zabezpieczać produkty przed zepsuciem?

Choć często wydaje się nam, że produkty są świeże, one – jak na złość - szybko się psują.
Może to być wina naszego niedopatrzenia przy zakupie, ale także złego przechowywania.

Mięso i przetwory mięsne.
Surowego mięsa nie myjmy przed włożeniem do lodówki, bowiem w nadmiarze wody 
znacznie szybciej rozwijają się drobnoustroje. Jest to główny powód pakowania mięsa na 
tackach wraz z materiałem, który ją pochłania.

Pamiętajmy, aby przed włożeniem do lodówki, pod żadnym pozorem go nie kroić. Wraz z 
ostrzem noża przenosimy drobnoustroje, a małe kawałki mięsa znacznie szybciej 
obsychają. Temperatura, w której powinno być przechowywane wynosi od zera do dwóch 
stopni. A jeśli chcemy jeszcze bardziej wydłużyć świeżość mięsa - skropmy je sokiem z 
cytryny.

Ryby

Wymagają przechowywania w temperaturze od minus jednego do dwóch stopni. Ponieważ
w domu często ciężko jest uzyskać taką temperaturę, rybę najlepiej wykorzystać od razu 
po zakupie (gdy jest mrożona, należy ją włożyć natychmiast do zamrażalki). Ryby chude 
można przechowywać znacznie dłużej niż tłuste, a z kolei wędzone - należy owinąć w 
folię. Dzięki temu ich zapach nie przejdzie na inne potrawy.



Nabiał

Pamiętajmy, że nabiał psuje się szybko, zatem podczas zakupów zwracajmy szczególną 
uwagę na termin przydatności do spożycia. Im niższa temperatura przechowywania w 
lodówce, tym lepiej. Sery żółte najlepiej owinąć w papier spożywczy, dzięki któremu 
zachowają świeżość przez kilka dni.

Sery twarogowe są znacznie mniej trwałe – należy je spożyć w ciągu dwóch dni od daty 
zakupu.  Jajka można zaś przechowywać od 2 do 3 tygodni. Pamiętajmy, aby przed 
użyciem zawsze je sparzyć, bowiem średnio jedno na 1000 jaj jest skażone Salmonellą. 
Mleko oraz mleczne produkty (np. jogurty) w zamkniętych kartonach mają stosunkowo 
długie terminy ważności. Jednak po otwarciu nadają się do spożycia przez maksimum 24 
godziny.

Tłuszcze

Czas przechowywania zależy od temperatury, światła, dostępu tlenu oraz rodzaju 
opakowania (najlepsze ciemne szkło). Oleje roślinne są znacznie mniej narażone na 
drobnoustroje, niż inne tłuszcze. Można je przechowywać nawet rok, ale pod warunkiem, 
że mają ograniczony dostęp do światła.

Oleje tłoczone na zimno są mniej trwałe, przez co muszą być w lodówce, w temperaturze 
od czterech do sześciu stopni (do trzech miesięcy). Spośród wszystkich tłuszczów, 
największe trudności w przechowywaniu sprawia masło – jest narażone na pleśń. Z tego 
powodu pilnujmy terminu przydatności. Smalec w temperaturze od sześciu do ośmiu 
stopni, może być przechowywany przez kilka miesięcy.

Produkty zbożowe

Chleb najlepiej zjeść w ciągu doby, bowiem szybko czerstwieje. Aby zachować jego 
walory, zamróźmy go – tak jak inne przetwory mączne (pierogi, pyzy, knedle). Dzięki 
zamrożeniu można je przechowywać nawet przez kilka miesięcy.

Kiszonki

Trzymamy w temperaturze poniżej 10 stopni. Aby nie dostawało się do nich powietrze, 
muszą być pokryte sokiem – dzięki tej osłonie nie rozwinie się pleśń i bakterie gnilne.

Gotowe potrawy

Wytrzymają od dwóch do czterech dni, w temperaturze poniżej 10 stopni. Dłuższy okres 
przechowywania mają jedynie potrawy kwaśne (kwas ogranicza rozwój drobnoustrojów). 
Pamiętajmy, aby gotowe potrawy szybko studzić – dzięki temu wolniej będą się rozmnażać
bakterie.
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TERAPIA RUCHEM DLA UCZNIA KLASY II/IIIC 

Ćwiczenia czynno-wolne stóp. 

Ćwiczenie 1. Przesuo stopę w górę i w kierunku nogi. Przesuo stopę w dół i od 

nogi. Zrobid   to powoli. Przytrzymaj 3-5 sekund. Powtórz dwiczenie  10 razy – 

po 5  razy na każdą stopę. 

 

Ćwiczenie 2. Przesuo stopę, aby podeszwa była skierowana na zewnątrz. 

Przesuo stopę tak, aby podeszwa była skierowana do wewnątrz. Powtórz 

dwiczenie  10 razy – po 5  razy na każdą stopę. 

 

 

Ćwiczenie 3. Zgięcie i wyprost palca. Zegnij palce w kierunku stopy. Wyprostuj 

palce i pociągnij je w kierunku grzbietowym jak najdalej. Powtórz dwiczenie  10 

razy – po 5  razy na każdą stopę. 

 



 

Ćwiczenie 4.Odsuo palce od siebie. Przesuo palce razem. Powtórz 2–3 razy na 

każdą stopę. 

 

 

Ćwiczenie 5.Utrzymuj równowagę, trzymając ręce na sobie kolanach. Jeśli to 

możliwe, unieś jedną nogę, a następnie drugą, jak pokazane. Jeśli nie, przesuo 

jedną piętę do przodu i do tyłu. Powtórz  dwiczenie 5 razy. 

 

 

Wszystkie dwiczenia powinny byd wykonywane w powolnym tempie  z 

przerwami, bez zmęczenia. 

 



Katecheza, 15.06.2020, klasa II - III c/z  

Temat : Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.  

Pomódl się słowami : „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.”  

Pokoloruj Serce Pana Jezusa.  

W dniu 17 czerwca odbywają się egzaminy Ósmoklasistów.  

 

 

 



GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE CZ.3 

1. GĄSKI, GĄSKI DO DOMU                                            

W zabawie może brać udział dowolna liczba osób. Zasady zabawy są bardzo proste. Spośród dzieci 

wybieramy „mamę gąskę”, „wilka”, a pozostali uczestnicy to “dzieci – gąski”. 

Należy zaznaczyć obszar na którym będziemy się bawić.  

Z jednej strony ustawiają się „gąski”, a po przeciwległej stronie – „mama gąska”.  „Wilk” zajmuje miejsce z 

boku. „Mama gąska” woła do „gąsek”, a one odpowiadają. 

 M: Gąski, gąski do domu! 

 G: Boimy się! 

 M: Czego? 

 G: Wilka złego! 

 M: Gdzie on jest? 

 G: Za płotem! 

 M: Co robi? 

 G: Nóż ostrzy! 

 M: Na kogo? 

 G: Na nas! 

 M: Gąski, gąski, do domu! 

Są też inne wersje, odrobine łagodniejsze, np. 

 M: Gąski, gąski do domu! 

 G: Boimy się! 

 M: Czego? 

 G: Wilka złego! 

 M: Gdzie on jest? 

 G: Za płotem! 

 M: Co on pije? 

 G: Pomyje! 

 M: Co on je? 

 G: Gąseczki! 

 M: Gąski, gąski, do domu! 

Po tych ostatnich słowach dzieci biegną w kierunku „mamy gąski”, a zadaniem „wilka” jest złapanie jak 

największej liczby dzieci. Złapane dzieci odpadają z gry a dialog powtarzamy aż wszystkie gąski zostaną 

złapane. 

Podczas zabawy dzieci trenują refleks, rozwijają sprawność fizyczną. Zapamiętanie całego tekstu to 

ćwiczenie pamięci. 



2. Kapsle lub  Wyścig Pokoju 

Do gry w kapsle potrzebne są minimum dwie osoby. Należy przygotować kapsle a we wnętrzu kapsla 

należy wpisać np. imię gracza , flagi państw – tak , aby każdy gracz mógł rozpoznać swój kapsel 

 

                                  

Na ziemi patykiem rysujemy trasę, na betonie wykorzystujemy kredę. Im tor dłuższy, z większymi 

zakrętami tym zabawa ciekawsza.  

                                    

 

Kapsle ustawiamy na starcie i poruszamy się nimi pstrykając przy każdym ruchu palcem środkowym. W 

kolejności w jakiej kapsle ustawione były na starcie , każdy gracz “pstryka” trzy razy swój kapsel tak by nie 

opuścił toru, a jednocześnie zawędrował jak najdalej po krętej trasie.  

Nie dozwolone są “ścinki”, dopuszczało się natomiast “traktorki” czyli przetoczenie się kapsla na “ząbkach. 

Zwycięża ten gracz, którego kapsel pierwszy przekroczy linię mety. 
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