
Przysposobienie do pracy.        Gospodarstwo domowe.  kl. 3bp                                    30.04.2020 r.

Temat: Ekspresowe bułeczki twarogowe bez drożdży. BHP w kuchni.

Witam Was Drodzy Uczniowie i Was Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
Zostańcie w domach, przygotujcie słodką niespodziankę dla najbliższych :). Bardzo proszę 
o pomoc Rodziców i Opiekunów.
Zbliża się długi weekend majowy. Zapewne wykonaliście już piękne  biało – czerwone kotyliony 
lub chorągiewki na zbliżające się święta. Przypomnijmy:
 1 maja obchodzimy Święto Pracy uznane w Polsce za święto państwowe od 1950 r., 
 2 maja, to Dzień Flagi, święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r.,
 3 maja, to Święto Narodowe Konstytucji 3 maja upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja 
przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r., uznane za święto już 5 maja 1791 r. 
 3 maja, to również święto kościelne: Uroczystość NMP Królowej Polski. W dniu 1 kwietnia 1656 r.
król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją Królową 
Polski.
Zatem skoro mamy tyle doniosłych uroczystości do świętowania a zostajemy w domach, to 
upieczmy bułeczki dla najbliższych.
Umyjmy ręce, załóżmy kuchenne fartuszki. Was zapraszam do pracy a Rodziców i Opiekunów do 
pomocy.
Przygotujmy:
2 jajka
twaróg klinek lub kostka 250 g
1,5 szklanki mąki 250 g
5 łyżek cukru 60 g
2 łyżeczki proszku do pieczenia 8 g
1 łyżka cukru z wanilią 8 g
garść rodzynek 30 g
2 łyżki oleju 20 g
1 łyżka cukru pudru 10 g
szczypta soli
Jeśli jesteście już gotowi, to zapraszam was do obejrzenia filmu pokazującego, w jaki sposób zrobić
ekspresowe bułeczki. Oglądajcie uważnie.
https://www.youtube.com/watch?v=MCh2L5BqY9M 
Zróbcie ciasto. Wykonajcie wszystkie czynności tak, jak na filmie do momemtu ułożenia bułeczek 
na papierze do pieczenia na blaszce. O rozgrzanie piekarnika i włożenie bułeczek do niego 
poproście rodzica lub opiekuna. Piekarnik jest gorący i nie róbcie tego sami, bo moglibyście się 
dotkliwie oparzyć. Zaczekajcie aż bułeczki się upieką i będą rumiane. Znów poproście rodzica lub 
opiekuna o wyjęcie z pieca gorących bułeczek. Teraz posypcie je cukrem pudrem i gotowe :).
Możecie przygotować je wcześniej i poczęstować najbliższych w czasie świątecznego weekendu. 
Na pewno długo zachowają świeżość. A jeśli macie ochotę, to spróbujcie ich od razu ;).
Smacznego :)!
Nie zapomnijcie posprzątać kuchni po wykonanej pracy. Umyjcie naczynia, uporządkujcie stół, 
zamiećcie podłogę.
Pochwalcie się Waszymi bułeczkami na szkolnym facebooku lub prześlijcie zdjęcia na adres:
jarzynska@zszs-gliwice.pl
Jeśli macie pytania, proszę piszcie do mnie na maila podanego wyżej.

Pozdrawiam Was serdecznie życząć pogodnego długiego majowego weekendu w zdrowiu :).
Rodzicom i Opiekunom dziękuję za pomoc.
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