
Przysposobienie do pracy 06.04.2020 r.  

Temat: Gospodarstwo domowe. Jajka faszerowane szynką, sałatka z tuńczyka. Bezpieczne 
posługiwanie się narzędziami kuchennymi do krojenia: nożem, tarką, skrobaczką. Higiena 
sporządzania posiłków. 

Witam Wszystkich Uczniów :),  
Witam Rodziców i Opiekunów i bardzo proszę o pomoc w czynnościach przygotowawczych.  

Proszę o pomoc w ugotowaniu jajek, pokrojeniu szynki, otworzeniu puszki z tuńczykiem. 

Bardzo dziękuję :). Jeśli nasz "młody kucharz" nie będzie sobie z czymś radził, to bardzo 
proszę o pomoc w innych czynnościach. 

Przypominam: 

Aby skutecznie zwalczyć pandemię koronawirusa i wrócić do normalnej codzienności musimy 
wszyscy przestrzegać ważnych zasad, a zatem:  
Zostań w domu, myj często ręce wodą i mydłem, dezynfekuj płynem do dezynfekcji, jeśli nie 
możesz ich umyć, nie dotykaj brudnymi rękami oczu, nosa i ust, odżywiaj się zdrowo, jedz 
dużo warzyw i owoców, wysypiaj się. Żyj higienicznie i zdrowo, aby nabrać odporności. 
Jeśli będziemy w ten sposób dbali o zdrowie swoje i bliskich, to nie damy się chorobie i 

zapewne już niedługo spotkamy się w szkole :))). 

A teraz zapraszam na zajęcia :) 
Dzisiaj chciałabym, żebyście przed Świętami Wielkanocnymi spróbowali zrobić  
"Jajka faszerowane szynką" (stopień trudności – ŚREDNIO TRUDNE) 
Może w Wielkanoc przygotujecie je na śniadanie? 
Najpierw obejrzyjcie film. 
https://www.youtube.com/watch?v=r7TYZKXjHfw  

Starannie myjemy ręce, wycieramy w ściereczkę. Do dzieła!  

Potrzebne nam będą: 
deska do krojenia,  
nóż,  
skrobaczka do warzyw,  
tarka do warzyw, 
dwa talerze – głęboki i płytki, 
garnek do gotowania, 
ściereczka do naczyń. 

Zmniejszyłam Wam ilość składników. Na filmie porcja jest z ośmiu jajek. 
Z porcji, którą wykonacie wyjdzie 8 połówek jajek faszerowanych szynką. Wystarczy dla Was i 

na poczęstunek dla domowników :). 

Składniki na jajka faszerowane szynką. 
4 jajka ugotowane na twardo, 
1 plaster szynki, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr7TYZKXjHfw%26fbclid%3DIwAR1IW1mqhn6egj3CwB8fia2NdYUTubY1BXlR4TntOCoG1mUkc3tz9lOxJLU&h=AT0eB_ztQ6w8krgnUuvV980s7jS-qkTwlUs5RYMmn6LuwHl7P7J2U1am4A6uPp_1SJBGaMw3tOgopuyS-ZfJX0y0JWNWuxSd5ToNI1tJ2_EMx3AvsQm2ti73pLxdin9DLy0UMt7ZXyacAdBvGgGsg7A73LtkUZkMDXHOJCtWIE3NiDkOcdnJSK7BhtOpJVWFJpjoRBQS5b-mQSmnY45Rk10Wd_MqljZf6dxjVoBJU3CPmDMmuKCxyBveiUJiWhvO6S2pV1RgfsPTNU4kHG5BZIcVyVcNlug65VxS2EIjgaoKjehtQX-CI8ExRoouKsRyRB5e2RcRTTh2-3Jh-EgxXRWxThQcN5GrxziQfXxEhXIYqZunEJdU2kbTgNIKG3-WL_TUeHIRltyaHe7kPngZPnWEODam4egKqz-WlHeE1AllWaIkvfSMCVxGFTFr---ua3I_pzRpxikGYQLPmbNVuAakv7xLoREnsvpYKA6tAElQkU1OjvDdUWmNaDpz34ySgfH_vJz4QgOZEQOhO7ZsXwbj5jbfPFEWBBC4lDgTLAwJilwdBcy2ztYQzAKgOD27M_8360U5F43bvlc9yLgE-qzgd1HxPq2Qm2bNVk75UGldtLNdpeCeIFGy


1 mały ogórek konserwowy, 
1 łyżeczka startego żółtego sera, 
1 łyżka majonezu, 
pół łyżeczki musztardy, 
1 łyżeczka posiekanego szczypiorku, 
szczypta soli, szczypta pieprzu do smaku, 
3 liście sałaty do dekoracji (można pominąć). 
Jajka ostrożnie myjemy, wkładamy do zimniej wody, troszkę solimy wodę, wtedy nie 
popękają skorupki. Gotujemy 5 do 7 minut. Następnie studzimy w zimnej wodzie. 
Uwaga! Poproście kogoś dorosłego o pomoc przy gotowaniu jajek. Garnek jest gorący, woda 
wrząca zaraz po ugotowaniu jajek, można łatwo się oparzyć, dlatego proszę Was o 
ostrożność. Nie róbcie tego sami! 
Jajka obieramy ze skorupek. Na deseczce ostrożnie kroimy wzdłuż. Łyżeczką wyjmujemy 
żółtka do głębokiego talerza. Ugotowane połówki białek układamy na płytkim talerzu. 
Rozgniatamy żółtka widelcem na drobniutkie kawałeczki. Małego ogórka obieramy 
skrobaczką ze skóry, ścieramy na tarce na grubych oczkach. Dosypujemy do żółtek. Kawałek 
żółtego sera ścieramy na tarce na drobnych oczkach, tyle aby uzyskać łyżeczkę sera i również 
dosypujemy do żółtek. Plaster szynki kroimy drobno na deseczce. Poproście kogoś dorosłego, 
aby pokroił szynkę. Następnie kroimy drobno szczypiorek, tyle aby uzyskać ilość małej 
łyżeczki od herbaty. Poproście dorosłego domownika o posiekanie szczypiorku. Nóż jest ostry 
i moglibyście się skaleczyć. Nie róbcie tego sami! Szynkę i szczypior dosypujemy do żółtek. 
Dodajemy łyżkę majonezu, pół łyżeczki musztardy, szczyptę soli i pieprzu do smaku i 
starannie mieszamy składniki. Próbujemy farsz, powinien być delikatny w smaku. Następnie 
napełniamy farszem połówki białek wkładając go do wgłębienia i na wierzch tworząc 
kopczyk. Używamy małej łyżeczki do napełniania białek farszem. Tak przygotowane jajka 
układamy na umytych, osuszonych, rozłożonych liściach sałaty na płytkim talerzu. Można 
delikatnie posypać jajeczka mieloną słodką czerwoną papryką.  
Pycha! Smacznego! 

Pora na drugą potrawę niezwykle prostą i niezwykle pyszną :)! 
"Sałatka z tuńczyka z jabłkiem" (stopień trudności – ŁATWA) 
Starannie myjemy ręce, wycieramy w ściereczkę i do dzieła! Zaczynamy! 

Potrzebne nam będą: 
miska, 
tarka do warzyw, 
skrobaczka do warzyw, 
łyżka, 
deska do krojenia. 
Składniki na sałatkę: 
1 puszka tuńczyka w sosie własnym lub w oleju, 
1 jabłko średniej wielkości, 
1 mały ogórek konserwowy 
1łyżka majonezu, 
pieprz i sól do smaku. 



Poproście dorosłego domownika o otworzenia puszki tuńczyka. Blacha puszki ma ostre 
krawędzie, wieczkiem też można się skaleczyć. Nie róbcie tego sami! 

Przymykając wieczko puszki odsączamy wodę lub olej z tuńczyka. Następnie tuńczyka 
przekładamy do miski i delikatnie rozdrabniamy widelcem. Obieramy jabłko skrobaczką do 
warzyw. Ścieramy je na tarce na grubych oczkach. Tą czynność wykonujemy na deseczce. 
Przekładamy starte jabłko do miski. Obieramy ogórka ze skóry i tak, jak jabłko ścieramy na 
tarce na grubych oczkach. Robimy to na deseczce. Ogórka zsuwamy z deski do miski. 
Dodajemy łyżkę majonezu, szczyptę pieprzu i soli do smaku. Składniki delikatnie mieszamy 

łyżką. Sałatka gotowa jest do zjedzenia ale lepiej smakuje lekko schłodzona w lodówce :). 

Łatwa, prawda? Często sama ją robię, bo bardzo mi smakuje :). Smacznego! 
Zanim usiądziecie do jedzenia i poczęstujecie bliskich, proszę posprzątajcie po pracy.  
Może zrobicie ją rodzinie na śniadanie w Wielką Sobotę? 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam i Waszym Rodzinom przede wszystkim zdrowia, bo 

zdrowie jest najważniejsze :).  
Dedykuję Wam piosenkę Eleni, która tak pięknie śpiewa o Świętach Wielkiej Nocy. To dla 
Was! Proszę posłuchajcie... " Alleluja miłość trwa" w wykonaniu Eleni. 

https://www.youtube.com/watch?v=h-xDLaUJTeE  

Oczywiście, jestem do Waszej dyspozycji, gdybyście mieli pytania :). Piszcie w 
wiadomościach przez dziennik elektroniczny. Zachęcam, zróbcie zdjęcie i pochwalcie się 
swoją potrawą, jak ją wykonujecie na facebooku, lub prześlijcie zdjęcie w wiadomości w 
dzienniku elektronicznym, żebym mogła wystawić piękną ocenę za Wasze zaangażowanie i 
pracę. 

Pozdrawiam, 
Halina Jarzyńska 
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