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Prowadząca: Halina Jarzyńska

Temat: Robimy pranie. Po praniu ciąg dalszy. Jak uniknąć prasowania, czyli prawidłowe 
rozwieszanie prania. 

Witam Was Drodzy Uczniowie i Witam Was Drodzy Rodzice i Opiekunowie :).
Zostańcie w domach.
Jak sie czujecie? Mam nadzieję, że zdrowie i humor Wam dopisują, zatem zapraszam do pracy. 
Proszę niezmiennie Rodziców i Opiekunów o pomoc Uczniom przy wykonaniu zadania :). 
Dziękuję za pomoc.

Dzisiaj zajmiemy się praniem i rozwieszaniem prania w taki sposób, aby uniknąć prasowania. 
Muszę się Wam przyznać, że bardzo nie lubię prasować, dlatego ciągle poszukuję sposobów na 
pranie i jak najstaranniejsze rozwieszenie prania, żeby nie trzeba było prasować :).
Najpierw pranie. 
Zobaczmy filmik, co je Wam ułatwi:
https://www.youtube.com/watch?v=NbDZY2Hb0NQ 
Teraz pooglądajcie filmik, jak dobrze przygotować sobie rzeczy do prania:
https://www.youtube.com/watch?v=2OcLljliyoE 
Podobały Wam się podpowiedzi na filmach :)? To teraz uporządkujmy je dla przypomnienia:
Zaczynamy od posortowania rzeczy (ubrań) według kolorów. Białe rzeczy odkładamy na jedną 
kupkę, ciemnie (czarne, granatowe, brązowe, ciemnoszare) na drugą. Rzeczy jasne (różowe, 
kremowe, beżowe, seledynowe, jasnoniebieskie itp.), to trzecia kupka i różnokolorowe ale o 
mocnych kolorach (czerwone, zielone, żółte w różnych połączeniach), to czwarta kupka. Dżinsów 
nie pierzemy z bawełnianymi koszulkami, bo są ciężkie i w praniu pozagniatają nam lekkie 
bawełniane koszulki. Ciemne dżinsy przeważnie farbują, polecam prać je osobno. Jeśli nie mamy 
pewności, czy w ubraniu jest trwały kolor, czy może nam zafarbować inne ubrania, to tą rzecz 
pierzemy osobno lub wrzucamy do bębna pralki chusteczkę wyłapującą kolor oprócz środka 
piorącego i płynu do płukania.
Po załadowaniu bębna pralki poproście Rodziców lub Opiekunów o dodanie do pralki środka 
piorącego (żelu, proszku lub kapsułki), dolanie płynu do płukania, włączenie pralki, ustawienie 
programu prania i uruchomienie cyklu prania. Cykle prania są dość długie, dlatego spokojnie teraz 
poczekajcie aż pralka skończy prać. Odpocznijcie i obejrzyjcie film, który podpowie Wam, jak  
rozwiesić pranie, żeby nie trzeba było prasować..
https://www.youtube.com/watch?v=8iO6n_y6Wos 
Podobało się? Z jedna uwagą: Ula Pedantula  prasując, nie wiem co pije, myślę, że sok :), bo 
alkohol jest tylko dla dorosłych i zabroniony jest podczas pracy! Wyjaśniam: prawdopodobnie pani 
prezentująca na kanale you tube czynności domowe przyjęła taki pseudonim (czyli wymyślone imię
i nazwisko) Ula Pedantula i myślę, że Ula, to od imienia tej pani Urszula a Pedantula, to od słowa 
"pedant", czyli człowiek przesadnie dbający o porządek, ktoś bardzo dokładny. Pani przedstawia 
cykl filmików opowiadający o różnych pracach domowych. Pokazuje na nich, jak zadbać o dom, 
aby był czysty a praca w nim była łatwa i przyjemna.
Pamiętajcie, rzeczy nie zagniotą się, jeśli nie będą zbyt ciasno włożone do bębna pralki, jeśli obroty
wirowania nie będą zbyt duże i zrezygnujemy z suszarki w pralce ( jeśli proces prania ma taką 
funkcję), rozwiesimy pranie zaraz po skończeniu cyklu prania, żeby zbyt długo nie leżało mokre. 
Teraz rozpoczynamy rozwieszanie naszego prania. Strzepujemy ubranie od góry i od dołu i znów 
od góry (bluzki trzymając za ramiona, później za brzegi dołu i znów za ramiona, spodnie za pas,  
później za nogawki i znów za pas). Klamerkami przypinamy ubranie za brzegi przy szwach, żeby 
nie było zagniecenia przez pół ubrania. Mam nadzieję, że wszystko Wam się udało i nauczyliście 
się nowych domowych czynności.
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Czekam na Wasze zdjęcia przy pracy. Pochwalcie się na szkolnym facebooku. Jeśli macie pytania, 
to kontaktujcie się ze mną za pośrednictwem Waszej Pani Wychowawczyni, ponieważ nie 
posiadacie maili do przekazania wiadomości w dzienniku elektronicznym. Jeśli z jakiś powodów 
nie możecie wykonać prania w czasie zajęć, to zróbcie to później w czasie dogodnym dla Waszych 
Rodziców i Opiekunów a zdjęcia swojej pracy prześlijcie do środy przyszłego tygodnia. Jednak 
proszę, czytajcie zadania dla Was w czasie trwania zajęć zgodnie z Waszym planem lekcji nawet 
jeśli zadanie nie może być od razu wykonane. 
Pozdrawiam, 
Halina Jarzyńska


