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Prowadząca: Halina Jarzyńska

Temat: Jak zrobić pranie?

Witam Was Drodzy Uczniowie i Witam serdecznie Was Drodzy Rodzice i Opiekunowie :).
Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Zostańcie w domach :).

Dzisiaj proponuję na zajęciach z gospodarstwa domowego: pranie. 
Pomóżcie Rodzicom i Opiekunom i zróbcie pranie. Oczywiście, nie obejdzie się bez Waszej 
pomocy Drodzy Rodzice i Opiekunowie, dlatego bardzo serdecznie proszę o czuwanie nad 
bezpieczeństwem uczniów podczas tej czynności. Dziękuję za wsparcie.
Po Świętach, po weekendzie zapewne znajdzie się parę rzeczy do uprania. Na początek 
pooglądajcie proszę krótki filmik o kilku sposobach ułatwiających pranie. Może znacie już niektóre 
z nich a może macie inne sposoby ułatwiające pranie, proszę podzielcie się nimi na szkolnym 
facebooku, lub w wiadomościach w dzienniku szkolnym.
https://www.youtube.com/watch?v=NbDZY2Hb0NQ 

Jeśli w jakiś sposób filmik ułatwi Waszą pracę, bo w nim znaleźliście dla siebie sposób, to cieszę 
się. Podzielę się z Wami moim sposobem na pranie: 
Korzystam z chusteczek wyłapujących kolor ale nie rezygnuję całkowicie z segregowania prania. 
Białe rzeczy piorę osobno, osobno jasne kolory, osobno intensywne kolory i osobno rzeczy ciemne: 
czarne, granatowe, ciemnoszare. Do każdego prania dorzucam chusteczki wyłapujące kolor (to one 
chronią przed niechcianym zafarbowaniem i wyblaknięciem koloru ubrania). Do białego prania do 
bębna pralki wkładam chusteczki do białego. Używam do ubrań płynu do prania lub żelu a do 
pościeli, ręczników i ścierek kuchennych proszku do prania, bo mam wrażenie, że lepiej dopiera 
w wyższych temperaturach, w jakich pierzemy bawełnę (pościel, ręczniki). Niezależnie, co z tych 
rzeczy wkładam do pralki, zawsze do odpowiedniej szufladki w pralce wlewam płyn do płukania 
tkanin, który świetnie zmiękcza pranie, ułatwia prasowanie i pięknie pachnie. Zaraz po wypraniu 
staram sie szybko wyjąć pranie z pralki a przynajmniej wyłączyć pralkę i otworzyć bęben, co 
zapobiega brzydkiemu zapachowi, jeśli w danej chwili nie mogę prania rozwiesić.To taki mój 
sposób na pachnące czyste pranie :))).
Dzisiaj zajmiemy się praniem ubrań.
Proszę zobaczcie filmik "Jak zrobić pranie?"
https://www.youtube.com/watch?v=2OcLljliyoE 

Mam nadzieję, że filmik się podobał, bo krok po kroku pokazuje, jak zabrać się do prania, zrobić je 
prawidłowo, nie zepsuć sobie w praniu ulubionej bluzki, koszulki, czy spodni.
Dla przypomnienia po kolei czynności, które należy wykonać: 
Zbierz brudne ubrania,
posegreguj kolorami: białe ubrania na jedną kupkę, ciemne ubrania na drugą,
pozostałe kolorowe ubrania w paski, w kratkę, różnokolorowe podziel na jaśniejsze np. różowe, 
seledynowe, kremowe, beżowe, to trzecia kupka i te o intensywniejszych kolorach np. paski 
czerwono – granatowe, kwiatki szaro – zielone lub inne kolorowe połączenia, to czwarta kupka.
Dżinsy jasne i ciemne pierz osobno, bo często ciemne dżinsy farbują a poza tym są ciężkie i mogą 
w praniu pozagniatać lekkie bawłniane koszulki. Kiedy masz niewiele ubrań do wyprania, poczekaj
aż uzbierasz więcej i wtedy posegregowane wypierzesz osobno dobierając kolorami a jeśli nie 
możesz czekać, to użyj chusteczki wyłapującej kolor i masz pewność, że nie zafarbują się inne 
rzeczy od tej która farbuje. Jeśli nie wiesz, czy dana kolorowa rzecz farbuje, to lepiej ją odłóż
i wypierz osobno w rękach lub jeśli chcesz wyprać ją z innymi ubraniami, to użyj dwóch 
chusteczek, bo czasami jedna nie wystarczy aby zatrzymać kolor w ubraniu i nie zepsuć innych. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbDZY2Hb0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=2OcLljliyoE


Proszek i płyn wlewaj do odpowiedniej szufladki w pralce a kapsułki wkładaj bezpośrednio do 
bębna pralki. 
Uwaga! Poproś o pomoc osobę dorosłą w nastawieniu programu prania, doborze środka piorącego 
i płynu do płukania, ponieważ ilość środka piorącego i płynu zależy od twardości wody i wagi 
wsadu do bębna, czyli ilości włożonych ubrań do prania. Zachowaj ostrożność używając środków 
chemicznych, używaj ich pod nadzorem osoby dorosłej. 
Teraz poczekaj aż pralka wypierze pranie. Poproś osobę dorosłą o jej wyłączenie i otworzenie 
bębna. Teraz rozwieś pranie na suszarce lub sznurkach. Pamiętaj, jeśli wieszasz pranie na świeżym 
powiertzu przypnij klamerkami, żeby wiatr nie porwał Ci ubrań.
Jeśli masz pytania lub coś jest niezrozumiałe, napisz w wiadomości w dzienniku. Czekam w czasie 
zajęć. Postaram się rozwiązać problem. Prześlij zdjęcie swojej pracy w wiadomości w dzienniku 
lub wyślij na szkolnego facebooka. 
Jeżeli z jakiś powodów pranie nie może być wykonane w czasie trwania zajęć, to proszę zrób to 
później pod nadzorem opiekuna a zdjęcie prześlij do końca tygodnia lub opisz swoją pracę 
w wiadomości zwrotnej. Cykle prania w pralce są dość długie i nie starczyłoby czasu jednej lekcji, 
dlatego najważniejsze jest staranne posegregowanie ubrań i ta czynność podlega ocenie.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Halina Jarzyńska
 


