
GOSPODARSTWO DOMOWE 

Przepisz poniższy tekst do zeszytu i usmaż z pomocą osoby dorosłej pyszne placuszki.  

 

 

 

TEMAT 1 : Pancakes – puszyste placuszki . 

 Przygotuj składniki (na 8 sztuk) :  

1 szklanka mąki  

1 jajko 

1 szklanka maślanki 

¼ szklanki cukru pudru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody 

¼ szklanki oleju  

Szczypta soli 

 Przygotowanie 

Przygotuj dużą miskę , wbij jajko , wlej maślankę i olej , wsyp mąkę , cukier puder, proszek do 

pieczenia, sodę, dodaj szczyptę soli . Wszystkie te składniki zmiksuj blenderem aż powstanie gładka 

masa. Rozgrzej patelnię , dodaj łyżeczkę oleju , wlej masę i smaż pancakes z dwóch stron. Usmażone 

pancakes układamy jeden na drugim . Możesz posmarować je masłem , dżemem lub posypać cukrem. 

Smacznego ! 

Zróbcie zdjęcia waszych prac , obejrzymy je wspólnie po powrocie do szkoły. Pozdrawiam Was ciepło. 

Dominika Pajszczyk 



TEMAT 2 : Zasady pracy w kuchni. 

 

Przepisz zdania do zeszytu . 

1. Przed rozpoczęcie pracy zdejmij z rąk biżuterię i umyj ręce . 

2. Załóż fartuch ochronny, aby nie pobrudzić ubrania . 

3. Przed sporządzeniem potrawy przygotuj wszystkie potrzebne składniki . 

4. Używaj czystych naczyń i urządzeń, zadbaj również o czystość produktów spożywczych. 

 5. Zachowaj ostrożność podczas krojenia produktów żywnościowych . 

6. Używaj rękawic kuchennych podczas przenoszenia gorącego naczynia . 

7. Zachowaj ostrożność podczas otwierania gorącego piekarnika . 

8. Nie pozostawiaj bez kontroli potraw w trakcie gotowania lub smażenia . 

9. Do degustacji potraw używaj zawsze czystej łyżeczki . 

10.Po wykonaniu potraw umyj naczynia i uporządkuj miejsce pracy. 

Omów z rodzicem jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad. 

 

TEMAT 3 : Bezpieczne korzystanie z urządzeń AGD. 

 

Napisz TAK lub NIE przy każdym zdaniu. Przepisz je do zeszytu. 

1. Nie dotykaj elementów roboczych w czasie pracy miksera.  



2. Można kłaść urządzenie na powierzchniach gorących lub mokrych.  

3. Nie włączaj miksera przed zanurzeniem go w naczyniu.  

4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.  

5. Przed czyszczeniem miksera zawsze nie trzeba wyjmować przewodu elektrycznego z gniazda sieci. 

Omów z rodzicem sposób bezpiecznego korzystania z miksera. 


