ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI
NOWOCZESNA GOSPODYNI
NOWOCZESNY GOSPODARZ

PIOSENKI I PLĄSY
1. Pląs „Czajniczek”.
„Chciałbym być czajniczkiem małym znów
Tutaj mam ucho, tutaj mam dziub
Zagotuję wodę skoro świt, a potem z dziubka wydam gwizd.
TUTU!”
2. Pląs „Jajecznica” (Julka Ignacyk). Podaj słowa i melodię
3. Pląs „Miotlarz zuchowy”

GRY IĆWICZENIA
2. Tor przeszkód z wykorzystaniem tacki, fartucha, miotły itd.
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3.Zawody sportowe: rzut gumiakiem itp.
(propozycja)
Rzucanie do celu butami Minnie
Będą Ci potrzebne:
 Drukarka
 Biały karton
 Kijek lub drewniany palik (wystarczająco cienki, aby można było zarzucić na
niego but)
 Farba w sprayu, kreda lub taśma
Jak to zrobić
 Wydrukuj szablon butów Minnie na białym kartonie w sześciu egzemplarzach.
(Możesz też wydrukować na normalnym papierze i nakleić na karton).
 Wytnij wzdłuż kropkowanych linii.
 Mocno wbij w ziemię patyk lub drewniany palik. Im wyższy palik, tym
trudniejsza gra!
 W odległości mniej więcej metra od palika narysuj kredą lub farbą linię na
trawie, albo ułóż taśmę. Możesz dostosować odległość do możliwości graczy.
 Gracze, stojąc na linii, po kolei próbują wrzucić buty Minnie na słupek. Za
każdy but wrzucony na słupek otrzymuje się punkt. Wygrywa zdobywca
największej liczby punktów!
4. Tor przeszkód z jajkiem, rzucanie jajkiem w parach
(dzieci ubrać w worki na śmieci).
I. Rzuć jajko - zabawa w parach. Potrzeba po jednym jajku na osobę. Pary stają w
odległości 1 m od siebie i jednocześnie rzucają do siebie jajka. Jeśli je złapią odsuwają się o metr i rzucają znowu. Wygrywa para, która odsunęła się od siebie na
największą odległość i której udało się nie zbić jajek.
II. Kto dalej? Potrzeba po jednym jajku na osobę. Zawodnicy stają na linii startu. Na
podany sygnał popychają swoje jajko tak, aby potoczyło się jak najdalej. Ten, kto
wygra, zabiera pisanko przeciwników.
W innej wersji uczestnicy zabawy dzielą się na zespoły. Każdy zespół dzieli się na
pary, każda para potrzebuje jedno jajko. Wcześniej zawodnicy przygotowują tor
przeszkód - kamień, który trzeba ominąć, przeszkody, które trzeba pokonać „górą” lub
przejść pod jakimś sznurkiem - wszystko zależy od pomysłowości. Pary po komendzie
„Start” umieszczają jajko pomiędzy swoimi czołami i ruszają przez tor przeszkód.
Wygrywa ta para lub ten zespół (zliczając czasy poszczególnych par zespołu), który w
najkrótszym czasie dotrze do mety.
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5. Rzut jajkiem do celu, bieg z jajkiem w parach
(jajko trzymać między głowami).

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

1. Wbijanie gwoździ, zbijanie karmików lub budy dla psa.( wykonanie karmnika dla
ptaków lub budki lęgowej).
Wbijanie gwoździa - zadanie polega na najgłębszym wbiciu gwoździa w drewniany pieniek,
jednym uderzeniem. Wygrywa ten kto najgłębiej wbije gwóźdź.
Karmnik dla ptaków (najprostszy)
Własnoręczne zbudowanie karmnika dla ptaków nie jest prostą sprawą, ale na pewno
przyniesie dużo frajdy i satysfakcji. Wielkość konstrukcji powinna być dopasowana do
odwiedzających twoją posesję zwierząt. Karmnik nie możesz posiadać niebezpiecznych,
ostrych elementów.
Pamiętaj, że aby uniknąć pęknięć drewna, najpierw musisz nawiercić wiertarką otwory pod
wkręty. W roli ptasiej stołówki doskonale sprawdzi się klasyczny karmnik z dwuspadowym
dachem.
KROK I - Przymocowywanie kantówek do podłogi
Możesz przystąpić do montowania konstrukcji. Zacznij od złączenia kantówek – za pomocą
kantówki o długości 21 cm skręć ze sobą wkrętami dwie zacięte kantówki o długości 18 cm.
Powtarzając tę czynność jeszcze raz, uzyskasz konstrukcję pod daszek, którą trzeba
zamocować do podłogi. W każdym z narożników podłogi wykonaj wiertarką jeden otwór.
Następnie, przy pomocy wkrętów do drewna przykręć w te miejsca połączone ze sobą
kantówki.

KROK II - Montaż daszka do karmnika dla ptaków
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KROK III - Malowanie karmnika z drewna
Zabezpiecz karmnik impregnatem do drewna przed złymi warunkami atmosferycznymi.
Karmnik pomaluj pokostem lnianym( może też być używany ojej jadalny) tylko z zewnątrz – w
środku pozostawiając naturalne surowe drewno.

Budka lęgowa dla ptaków – krok po kroku
Ptaki które na co dzień widujemy w naszym ogrodzie w okresie lęgowym poszukują
miejsc na złożenie jaj i wychowanie piskląt. Niektóre z nich poszukują naturalnych dziupli w
starych pniach drzew – tych z kolei w naszych ogrodach praktycznie brak. Dlatego warto
stworzyć naszym skrzydlatym przyjaciołom warunki imitujące naturalną dziuplę – takie
zadanie spełni dobrze przygotowana budka lęgowa. Budki lęgowe dla ptaków należy
rozwiesić w ogrodzie na początku wiosny lub na jesień.
Przygotuj potrzebne materiały oraz narzędzia:
- podłoga oraz daszek budki,
- dwie ścianki boczne zacięte pod skosem,
- przednia ścianka w której wywiercimy otwór wlotowy oraz tylna ścianka budki,
- trzy listewki wewnątrz budki – ułatwiające ptakom wydostanie się z budki,

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

- młotek oraz małe gwoździki,
- wkrętarka oraz wkręty,
- Vidaron Pokost Lniany,( może też być używany ojej jadalny)
- szlifierka taśmowa.( papier ścierny owinięty na kawałku kołka )
Przygotowanie drewna
Na początku przygotujmy deski - w tym celu przeszlifujmy zewnętrzną stronę desek
(wewnątrz budki pozostawiamy nieoheblowane deski).
W przedniej ściance budki nawiercamy otwór o średnicy dopasowanej do lokatora budki
lęgowej (spis średnic w tabeli nr1). Następnie od wewnętrznej strony, poniżej otworu
wejściowego do budki oraz na bocznych ściankach nabijamy trzy listewki które ułatwią
wydostanie się ptakom z budki. Powyżej otworu wejściowego mocujemy szeroką listwę, która
będzie ułatwiała otwieranie i czyszczenie budki po okresie lęgowym.

Następnie skręcamy boczne ścianki z podłogą oraz mocujemy „nadproże” dla przednich
ścianek budki lęgowej.

W kolejnym kroku przygotowujemy listewki na tylną ścianę budki oraz listewkę za pomocą
której przymocujemy budkę do drzewa. Powstałą tylną ściankę przykręcamy do budki
lęgowej.
W ten sposób otrzymujemy prawie kompletną budę do której przykręcamy daszek.
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Teraz tylko wbijamy zakrzywiony gwóźdź, który po przekręceniu na bok zwalnia blokadę i
umożliwia wyciągnięcie przedniej ściany i oczyszczenie budki po każdym sezonie lęgowym.

Zabezpieczenie budki lęgowej
Ostatnim krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie budki – najlepiej naturalnym środkiem
bez dodatków środków grzybobójczych takie wymagania spełnia naturalny impregnat
VIDARON Pokost Lniany.( lub zużyty ojej jadalny).

2. Szycie ( zszywanie podartych, rozciętych ) ubrań, przyszywanie guzika( z
czterema, z dwoma dziurkami, z pętelką), szycie (fastrygowanie, obrąbianie,
naszywanie) łatek, cerowanie małych dziurek.
3. Nauka prania,
4. Układanie stołów (zastawy).
Przy każdym miejscu centralnie stawiamy tzw. podtalerz (może być inny niż reszta naczyń,
np. cynowy lub srebrny) - w eleganckiej wersji przyjęcia stanowi on tylko podstawkę pod inne
talerze. Między nakryciami powinno być minimum 80 cm (mierząc od środka talerza).
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Złożoną serwetkę układamy na podtalerzu, z jego lewej strony lub nad nim. Nóż do masła
kładziemy na talerzu na chleb. Solniczkę stawiamy w dowolnym miejscu powyżej sztućców
deserowych. W czasie przerwy w jedzeniu ułożeniem sztućców dajemy znać gospodarzowi
albo kelnerowi, że posiłek będzie kontynuowany - lekko krzyżujemy je na talerzu. Natomiast
równoległe ułożenie sztućców "na godzinę piątą" to sygnał, że talerz można już zabrać.
Sztućce należy układać według kolejności podawanych dań. Jeśli pierwszym posiłkiem ma być
na przykład zupa, łyżka powinna leżeć po prawej stronie noży. Do zupy podanej w filiżankach
właściwsze będą łyżki deserowe - nieco większe od łyżeczki do herbaty. Jeśli na eleganckim
przyjęciu ogarną nas wątpliwości, który widelec jest przeznaczony do danej potrawy,
pamiętajmy o tym, że zawsze zaczynamy od zewnętrznego, a wraz z kolejnymi daniami
przesuwamy się w kierunku talerza.

Sztućce do deseru układamy nad talerzem - łyżeczkę powyżej widelczyka. Jej trzonek
powinien być skierowany na prawo, odwrotnie niż widelczyk. Po daniu głównym wymieniamy
talerz na deserowy. Z kieliszków zostawiamy tylko pucharek na wodę; deserowe wino lub
brandy serwujemy dopiero po deserze. Obok talerzyka stawiamy filiżankę do kawy lub
herbaty. Łyżeczkę można położyć na podstawce lub na stole.

Dania główne. 1. Widelec do sałatki 2. Widelec do ryby 3. Widelec do dania głównego 4.
Talerz podstawowy, tzw. Podtalerz 5. Nóż do dania głównego 6. Nóż do ryby 7. Łyżka do zupy
8. Talerz na pieczywo 9. Nóż do masła 10. Widelczyk deserowy 11. Łyżeczka deserowa 12.
Miseczka na sól 13. Pucharek na wodę 14. Kieliszek do wina czerwonego 15. Kieliszek do wina
białego.
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5. Nauka składania serwetek.
Pokażemy krok po kroku jak zrobić z serwetki kieszonkę na sztućce. Składanie papierowych
serwetek należy do sztuki Origami.
Złóż serwetkę na pół, wzdłuż pionowej linii, tak, aby zgięcie było po lewej
stronie.
Zegnij serwetkę na wysokości około 1/4 a następnie zegnij jeszcze
raz taką samą część jak poprzednio. Część ta będzie “kieszonką”. Im więcej
zagniesz, tym kieszonka będzie głębsza.
Odwróć serwetkę na drugą stronę. 1/3 lewej części serwetki zegnij wzdłuż
pionowej linii. Prawą część serwetki również zegnij, jednak w taki sposób, aby dolna jej
część była schowana pod lewą częścią “kieszonki”.
Odwróć serwetkę na drugą stronę.

Czapa biskupa należy do klasyki sztuki Origami i jest bardzo łatwa do nauki.
Składanie serwetki zacznij od złożenia jej na pół, wzdłuż linii wschódzachód.
Teraz zegnij róg A do połowy boku B oraz róg C, do boku

D.

Obróć złożoną serwetkę o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara a następnie odwróć na drugą stronę.
Odwracamy serwetkę

Teraz należy odgiąć dwa rogi, tak jak pokazują
strzałki na poniższym zdjęciu (środkowym).
Odginamy rogi serwetki.

Chwyć lewy róg, zagnij go i wsadź pod spód
większego trójkąta.
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Róg wsadzamy pod spód.

Tak ma wyglądać serwetka po wykonaniu kroku nr.8.

Złożoną serwetkę, odwróć na drugą stronę.

Zegnij prawy róg i wsadź pod klapkę (tak, jak w pkt 5).

Wsadź ręce od dołu do kapelusza i go rozepchaj. Postaw go pionowo na
talerzyku.

6. Zajęcia z gospodarzem, sadzenie ziemniaków.
7. Zajęcia kulinarne (pasty, desery, gofry, wyciskanie soków).
8. Ćwiczenie „jak to odbarwić” (odbarwianie różnych plam).
Czym są plamy ?
Plamy są zabrudzeniami, które poprzez użytkowanie i wpływ otoczenia dostały się na pewną
ograniczoną mniej lub bardziej powierzchnię materiału tekstylnego. Odpowiednio
wielostronny jest także rodzaj i skład plam.
Najbardziej trafnie zaplamienia i brud można określić jako "materia w nieodpowiednim
miejscu". Występujące plamy rzadko składają się z jednorodnej substancji. Najczęściej chodzi
o mieszaninę różnych składowych, które muszą zostać usunięte każdorazowo przez
odpowiednie środki odplamiające. Dlatego też jest jasne, że do usunięcia jednej plamy musi
często zostać zastosowanych wiele odplamiaczy jeden po drugim. Jednak w zależności od
głównego składnika, plamy dają się podzielić na niewielką ilość grup plam lub rodzajów
plam.
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Kolejne etapy usuwania plam
Przystępując do usuwania plam z materiału , należy uprzednio ustalić rodzaj substancji , z
jakiej powstała plama oraz z jakiego surowca materiał jest wykonany. Pozwoli to zastosować
takie środki , które usuną plamę , a nie zniszczą materiału.
Należy przy tym pamiętać , że :
Mocne kwasy niszczą materiały z włókien roślinnych , bawełnę i len ;
Ługi , nawet słabe i rozcieńczone , osłabiają materiały z włókien zwierzęcych (wełna , jedwab
naturalny) ;
Gorąca woda i żrące mydła niszczą materiały wełniane i z włókien syntetycznych ;
Środki utleniające (chlorek , soda) osłabiają bawełnę , len i niszczą wełnę.
Do czyszczenia plam używamy rozpuszczalników, wybielaczy lub specjalnych wywabiaczy - w
małych ilościach.
Czyścić zawsze przy otwartym oknie i daleko od ognia.
Przed czyszczeniem należy sprawdzić trwałość barwników.
Nie wolno używać acetonu do czyszczenia wyrobów z włókna octanowego, ponieważ
rozpuszczą się
Nie wolno mieszać chemikaliów. Gdy tkanina była już czyszczona jednym środkiem
chemicznym, należy ją najpierw dokładnie wysuszyć, wypłukać i dopiero wówczas czyścić
innym środkiem.
Po wybraniu środka do usuwania plamy ustala się technikę odplamiania. W przypadku
materiału barwionego należy wypróbować w miejscach mało widocznych działanie środka
wywabiającego na barwnik materiału.
Usuwanie plam należy przeprowadzić możliwie szybko po zauważeniu zaplamienia. Świeża
plama usuwa się bowiem o wiele łatwiej niż dawna , ponieważ substancja powodująca
zaplamienie nie zdąży przeniknąć w głąb włókien z których zbudowany jest materiał.
Przy odplamianiu stosuje się czynności mechaniczne (np. wykruszanie , wyskrobywanie) ,
wyższą temperaturę (gorące żelazko) , rozpuszczalniki (np. terpentynę , benzynę) , porowate
substancje (np. magnezję z benzyną) oraz takie , które odbarwiają substancję plamiącą lub
tworzą z nią łatwe do usunięcia związki chemiczne.
Po działaniu rozpuszczalnikami ważne jest ich dokładne usunięcie wraz z zanieczyszczeniami ,
w przeciwnym wypadku naokoło miejsca oplamionego tworzy się zaciek , czyli tzw. otoczka.
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W celu uniknięcia zacieków kładzie się pod zaplamiony materiał gruby podkład z białej
tkaniny bawełnianej lub lnianej i dopiero wtedy tamponem z gazy lekarskiej , zamoczonym w
rozpuszczalniku , uderza zaplamione miejsca , przyciskając go lekko do plamy.
Po kilku ruchach tamponik powinien być wymieniony na czysty. Często należy wymienić
również podkłady. Powstawaniu otoczki zapobiega również zwilżanie materiału naokoło
plamy wodą .

Po zastosowaniu substancji wywołujących reakcje chemiczne na materiale należy po
odplamianiu starannie usunąć środek wywabiający (przez płukanie w wodzie lub
zobojętnienie odpowiednimi odczynnikami) , w przeciwnym razie materiał ulegnie
uszkodzeniu natychmiast lub po pewnym czasie .
PLAMY Z KOSMETYKÓW
DEZODORANTY

-- Czyścić wywabiaczem do plam , a następnie salmiakiem i wypłukać.

LAKIER DO PAZNOKCI --- Czyścić octanem amylu lub acetonem.
Nie można używać natłuszczającego zmywacza do paznokci. Wypłukać benzyną do
czyszczenia.
LAKIER DO WŁOSÓW --Czyścić octanem amylu , a następnie jeszcze wywabiaczem do plam.
PERFUMY

-- Czyścić czystym salmiakiem. Wyprać w płynnym detergencie.

PODKŁAD DO PUDRU -- Wetrzeć w tkaninę płynny detergent i szybko wypłukać w wodzie.
Tłuste podkłady do pudru usuwać wywabiaczami do plam.
POMADKA DO UST -- Zaplamione miejsca pocierać tamponikiem namoczonym w benzynie
lub czyścić wywabiaczem do plam , a jeżeli barwnik nie rozpuści się zastosować alkohol
metylowy , a następnie uprać w roztworze płynnego detergentu z salmiakiem.
PLAMY Z JEDZENIA I NAPOJÓW
BURAKI -- Plamę wytrzeć natychmiast mokrą gąbką i namoczyć na noc w zimnej wodzie. W
plamę wetrzeć nie rozcieńczony detergent i wypłukać. Wilgotną jeszcze plamę posypać
boraksem i polać gorącą wodą.
CUKIER KARMELOWY -- Plamę wypłukać w zimnej wodzie płynnym detergentem , a w razie
potrzeby jeszcze w rozcieńczonym perhydrolu.
CURRY -- Namoczyć w rozcieńczonym salmiaku lub benzynie do czyszczenia. Tkaninę można
wybielić tylko wówczas , jeśli nie zostanie ona przez to uszkodzona.
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CZEKOLADA -- Resztki zeskrobać i wypłukać w zimnej wodzie , a następnie namoczyć w
proszku enzymatycznym. Pozostałe plamy spróbować usunąć wywabiaczem do plam.
GUMA DO ŻUCIA -- Tkaninę włożyć do zamrażalnika lub obłożyć kostkami lodu i wykruszyć
gumę do żucia. Pozostałe plamy wyczyścić alkoholem metylowym lub benzyną do
czyszczenia.

HERBATA

-- Postępować tak jak z plamami z kawy.

JAJA -- Wypłukać w zimnej wodzie , a następnie uprać w proszku enzymatycznym. Trudne
do usunięcia plamy namoczyć w perhydrolu z dodatkiem 5 kropel salmiaku.
KAWA -- Plamę namoczyć w ciepłym roztworze detergentu. Następnie wyczyścić alkoholem
metylowym. Pozostałe plamy usunąć rozcieńczonym perhydrolem.
Plamy z kawy z mlekiem wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem proszku enzymatycznego.
KETCHUP

-- Plamę wypłukać w zimnej wodzie i namoczyć w płynnym detergencie.

W razie potrzeby wyczyścić jeszcze spirytusem metylowym.
LIKIERY -- Wypłukać w zimnej wodzie i uprać w płynnym detergencie.
LODY -- Resztki lodów zdjąć łyżeczką lub nożem i namoczyć w ciepłej wodzie z detergentem.
Pozostałe tłuste plamy wyczyścić rozpuszczalnikiem.
MARMOLADA -- Plamę spłukać zimną wodą i namoczyć w płynnym detergencie. W razie
potrzeby wyczyścić jeszcze rozcieńczonym perhydrolem.
MASŁO
I Świeże plamy wyprać w gorącej wodzie z mydłem
II Posypać mąką ziemniaczaną miejsce zaplamione, a potem sczyścić szczoteczką
III Podłożyć podkład , następnie tamponikiem z gazy umoczonym w benzynie uderzać w
zaplamione miejsce.
Gdy plama jest zastarzała , należy zwilżyć ją gliceryną, a następnie postępować jak wyżej.
IV Tkaninę można też czyścić wywabiaczem do plam i wysuszyć suszarką do włosów.
MLEKO -- Spłukać zimną wodą i namoczyć w proszku enzymatycznym.
MUSZTARDA -- Wypłukać w zimnej wodzie i namoczyć w płynnym detergencie.
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NAPOJE BEZALKOHOLOWE -- Wypłukać w zimnej wodzie i namoczyć w płynnym detergencie.
Trudne do usunięcia plamy wypłukać w spirytusie metylowym , rozcieńczonym czystym
octem.
OLEJE ROŚLINNE -- Tkaninę dobrze zmoczyć w wodzie i oczyścić alkoholem metylowym z
dodatkiem czystego octu. Resztki plam wyczyścić rozpuszczalnikiem.

OWOCE I SOKI OWOCOWE
I Plamę zaprać w mleku , najlepiej kwaśnym.
II Plamę przecierać tamponikiem umoczonym w alkoholu, a następnie polać zaplamione
miejsce wodą utlenioną , a następnie wystawić mokrą plamę na działanie słońca.
III Przed praniem plamę natrzeć solą. Wypłukać w zimnej wodzie i namoczyć w płynnym
detergencie. Następnie uprać w gorącej wodzie, jeśli rodzaj tkaniny na to pozwala. Resztki
plamy wyczyścić salmiakiem rozcieńczonym w perhydrolu lub w boraksie.
PIWO -- Plamę namoczyć w czystym occie i, w razie potrzeby, w proszku enzymatycznym.
Tkaninę uprać w możliwie najgorętszej wodzie.
SOK Z MIĘSA -- Wypłukać zimną wodą i namoczyć w proszku enzymatycznym. W razie
potrzeby wyczyścić wywabiaczem do plam.
SOS Z MIĘSA , SOSY INNE -- Plamę namoczyć w zimnej wodzie lub w detergencie, lub też
spróbować usunąć rozpuszczalnikiem.
ŚMIETANA -- Wypłukać w zimnej wodzie i uprać w proszku enzymatycznym.
TŁUSZCZE

-- Jeśli tłuszcz był zimny , postępować należy jak z plamami z masła.

Jeśli natomiast tłuszcz był gorący , w plamę należy wetrzeć płynny detergent i wypłukać.
TYTOŃ -- Plamy wypłukać w zimnej wodzie i czystym occie. Wyprać w płynnym detergencie z
dodatkiem alkoholu metylowego. Jeśli plamy są nadal widoczne , wyczyścić jeszcze
rozcieńczonym perhydrolem.
WINO - Plamę natychmiast posypać solą , do wchłonięcia całego płynu. Następnie tkaninę
namoczyć na pół godziny w zimnej wodzie lub w roztworze boraksu. Uprać , jak zazwyczaj.
PLAMY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO
EKSTREMENTY
-- Obsuszyć lub zeskrobać. Namoczyć na pół godziny w roztworze
boraksu. Następnie uprać, jak zazwyczaj , najlepiej w proszku enzymatycznym.
KREW -- Świeże plamy sprać w chłodnej wodzie z dodatkiem soli . Nie używać wody ciepłej.
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Plamy stare najpierw ze szczotkować , a następnie sprać w wodzie z dodatkiem amoniaku lub
proszku enzymatycznego , ewentualnie w roztworze perhydrolu.
Jeżeli pozostaną żółte plamy , pocierać tamponikiem umoczonym w wodzie utlenionej
URYNA -- I Posypać grubą warstwą soli, a następnie wypłukać w zimnej wodzie. Jeśli plama
jest nadal widoczna, wyczyścić nie rozcieńczonym salmiakiem, wypłukać i posmarować
octem.
II Plamę można też usuwać rozcieńczonym perhydrolem. Uprać, jak zazwyczaj, najlepiej w
proszku enzymatycznym.
WYMIOTY
-- Plamę obsuszyć lub zeskrobać. Zamoczyć w wodzie z sodą i wytrzeć gąbką
zmoczoną w roztworze boraksu. Uprać jak zazwyczaj , najlepiej w proszku enzymatycznym.
PLAMY RÓŻNEGO POCHODZENIA
ATRAMENT -- I Mokrą jeszcze plamę wypłukać w zimnej wodzie, następnie wetrzeć w nią
płynny detergent i wypłukać.
II Można też wytrzeć gąbką namoczoną w soku z cytryny i spłukać salmiakiem. Tusz do
pieczątek należy wywabiać benzyną do czyszczenia i namoczyć w płynnym detergencie.
BARWNIKI
-- Plamy z barwników są trudne do wyczyszczenia. Spłukać zimną wodą , a
następnie wyczyścić detergentem.
Jeśli plama jest trudna do usunięcia, spróbować wyczyścić ją salmiakiem lub alkoholem
metylowym.
Farby akrylowe osuszyć miękką ściereczką, a następnie uprać w detergencie. Można je
oczyścić również wywabiaczem do plam lub spirytusem metylowym. Resztki barwników do
skór wyczyścić rozcieńczonym perhydrolem.
BŁOTO -- Odczekać, aż błoto wyschnie, następnie wyszczotkować. Plamę wyczyścić najpierw
spirytusem metylowym, a następnie płynnym detergentem.
DŁUGOPIS
-- I Świeże plamy można usunąć przez zamoczenie w kwaśnym mleku , a
następnie pranie w wodzie ; zastarzałe plamy można wywabić sokiem z cytryny lub 10procentowym kwasem cytrynowym
II Pod plamę podłożyć podkład i uderzać lekko tamponikiem umoczonym w alkoholu
(tamponiki często zmieniać na czyste).
Z wełny i jedwabiu takie plamy usuwa się terpentyną , ale jest to bardzo trudne.
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III Plamy kilkakrotnie przetrzeć spirytusem metylowym. Tkaninę dokładnie wypłukać lub
przewietrzyć. Plamy z długopisu na zamszu można zetrzeć delikatnym, drobnoziarnistym
papierem ściernym.
FARBY -- Zestarzałe plamy są trudne do usunięcia , dlatego zabrudzone miejsca zawsze
należy oczyścić od razu.

Farby celulozowe czyścić wywabiaczami do celulozy (nie używać ich do czyszczenia tkanin
wiskozowych).
Plamy z farb emulsyjnych zmywać, gdy są jeszcze mokre; gdy wyschną, nie można ich już
usunąć.
Farby olejne czyścić benzyną do czyszczenia, a następnie plamę namoczyć w płynnym
detergencie.
Plamy z farb pastelowych usuwać wywabiaczem do plam i wypłukać alkoholem metylowym.
FLAMASTRY -- Plamy wyprać mydłem lub gliceryną, a następnie uprać, jak zazwyczaj.
Pozostałości usunąć spirytusem metylowym.
JODYNA -- Plamy nawilżyć wodą i położyć na słońcu lub przetrzeć spirytusem metylowym.
KLEJE -- Kleje celulozowe spłukać zimną wodą lub namoczyć i czyścić roztworem salmiaku;
można też wyprać w proszku enzymatycznym i wypłukać.
Kleje epoksydowe usuwać spirytusem metylowym, zanim jeszcze stwardnieją.
Klej do sklejania modeli samolotów czyścić acetonem lub octanem amylu. Niektórzy
producenci załączają do kleju również rozpuszczalniki.
Kleje poliwinylowe czyścić spirytusem metylowym.
Kleje neoprenowe (u nas sprzedawane jako neostik) usuwać nie natłuszczającym zmywaczem
do paznokci, acetonem lub octanem amylu; następnie przemyć plamę rozpuszczalnikiem.
Kleje z taśm klejących i etykiet namoczyć w wodzie lub przykryć mokrą ściereczką do
odmoczenia, a następnie zmyć spirytusem metylowym lub benzyną do czyszczenia.
KWASY -- Tkaninę natychmiast wypłukać w zimnej wodzie. Zalać salmiakiem lub roztworem
sody oczyszczonej, a następnie dokładnie wypłukać.
KWIATY -- Tkaninę namoczyć w wodzie i na mokro pocierać płynnym detergentem.
Jeśli plama jest nadal widoczna, spróbować wyczyścić ją wywabiaczem do plam, octanem
amylu lub spirytusem metylowym.
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NAFTA -- Tkaninę namoczyć w wodzie i mokrą pokropić sokiem z cytryny. Pozostałości plamy
wyczyścić wywabiaczem do plam.
PASTY DO CZYSZCZENIA MEBLI

-- Plamy wywabiać wywabiaczami do plam.

PASTY DO OBUWIA -- Plamy czyścić rozpuszczalnikiem, a następnie przetrzeć płynnym
detergentem lub spirytusem metylowym.
PASTY WOSKOWE DO PODŁÓG -- Czyścić wywabiaczem do plam, a następnie płynnym
detergentem.
PLEŚŃ -- Świeże plamy usuwa się , pocierając kawałkiem materiału umoczonym w wodzie
utlenionej.
Skórę, na której powstała pleśń, przetrzeć antyseptycznym środkiem do płukania jamy ustnej.
PRZYPALENIA NA TKANINIE
I Uderzać miejsce zaplamione tamponikiem z gazy umoczonym w wodzie z mydłem , spłukać
ciepłą wodą , a po wyschnięciu działać benzyną . Jeżeli nadal pozostaną żółte plamy ,
pocierać tamponikiem umoczonym w wodzie utlenionej
II W plamę wetrzeć mieszankę sporządzoną z jednej części gliceryny i dwóch części wody.
Następnie na 15 minut zamoczyć w roztworze 50 g boraksu na 0,6 l ciepłej wody.
RDZA -- Rdzę łatwo usunąć z włókien roślinnych , trudno ze zwierzęcych
Świeżą plamę posypać solą, następne wycisnąć na nią kilka kropel soku z cytryny lub
roztworem kwasu cytrynowego i pozostawić na godzinę.
Jeżeli rdzę wywabiamy z materiałów z włókien roślinnych należy po wywabieniu plamy
spłukać tkaninę i zobojętnić działanie kwasu roztworem amoniaku lub sody.
Czynność zanurzania plamy w kwasie i amoniaku powtórzyć kilkakrotnie.
Podobnie postępować przy użyciu gorącego roztworu kwasu szczawiowego
Rdzawe plamy na białych tkaninach trzeba usuwać wywabiaczem do rdzy, który można kupić
w sklepie.
Wełniane i jedwabne tkaniny trzeba oddać do specjalistycznej pralni chemicznej.
SMARY -- Plamę natrzeć nie rozcieńczonym płynnym detergentem lub sprać wywabiaczem do
plam.
STEARYNA -- Stearynę zeskrobać , podłożyć wilgotną tkaninę , przykryć bibułą i przeciągnąć
po plamie letnim żelazkiem (bibułę często wymieniać). Wytrzeć ślad po plamie benzyną.
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SYROPY OD KASZLU -- Plamę sprać wodą z detergentem, po czym rozcieńczonym salmiakiem,
a następnie spirytusem metylowym lub octanem amylu.
Syropy od kaszlu zawierające żywice zmiękczyć tłuszczem lub benzyną do czyszczenia.
Następnie wyczyścić wywabiaczem do plam lub uprać w detergencie.
ŚCIEMNIAŁE PLAMY -- Tkaninie można przywrócić połysk przecierając ją gąbką namoczoną
w rozcieńczonym salmiaku lub sodzie oczyszczonej. Wypłukać w czystym occie lub kwasku
cytrynowym.
TŁUSZCZE TWARDE -- Zatłuszczenia zeskrobać i jeśli tkanina jest wytrzymała, uprać w
bardzo gorącej wodzie z dodatkiem trony lub boraksu.
Perhydrol i olej parafinowy rozpuszczają również tłuszcze. Można spróbować usunąć plamy
wywabiaczem do plam i wysuszyć suszarką do włosów.
WOSK -- Wosk zamrozić , tkaninę obłożyć kostkami lodu lub włożyć do zamrażalnika , a
następnie wykruszyć. Włożyć tkaninę między dwie warstwy bibuły i przeprasować ciepłym
żelazkiem. Resztę oczyścić wywabiaczem do plam i przetrzeć spirytusem metylowym.
ŻYWICA -- Plamę uderzać tamponikiem z gazy umoczonym w terpentynie a następnie prać w
wodzie z mydłem.
GAWĘDI I FORMY WYMIENNE
1.Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich (nauka przyśpiewek).
2. Spotkanie z Klubem Seniora.
MAJSTERKA
1. Szydełkowanie.( haftowanie, wyszywanie)
Czego potrzebujemy do szydełkowania:
1. Przede wszystkim SZYDEŁKO. Do nauki lepiej wybrać szydełko w większym rozmiarze – 3,5
mm lub większe.
2. Włóczka. Można w tym celu wykorzystać jakieś resztki włóczek. Jednak praca będzie o
wiele przyjemniejsza jeśli weźmiemy nową włóczkę, która nie będzie nam się zawijać, strzępić
i rozdwajać. Ja użyłam włóczki Elian Nicky oraz szydełka w rozmiarze 3,5 mm.
PĘTELKA:

1. Początek włóczki skręć w taki sposób jak na
obrazku:
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2. Przeciągnij krótszy koniec pod spodem pętelki:

3. Pociągnij za powstałą nową pętelkę tak, aby jej krótszy

koniec

pozostał pod supełkiem:

4. Włóż szydełko w powstałą pętelkę i zaciągnij ją na końcu szydełka:

ŁAŃCUSZEK:

1. Nabierz na szydełko nitkę idącą od kłębka (druga, krótsza nitka
nie będzie wykorzystywana przy robótce):
2. Przeciągnij nitkę przez oczko na szydełku:
W ten sposób na szydełku pozostaje jedno oczko – jest
to pierwsze oczko łańcuszka

3. Kolejne oczko łańcuszka robimy w ten sam sposób, nabieramy
nitkę i przeciągamy przez oczko na szydełku:

W tym momencie mamy już dwa oczka łańcuszka.
W taki sam sposób kontynuuj pracę wykonując
odpowiednią liczbę oczek łańcuszka.

OCZKO ŚCISŁE (ZAMYKAJĄCE):
Oczko ścisłe (zamykające) wykorzystywane jest do robienia pikotek, rzadziej używa się go we
wzorach. Najczęstsze zastosowanie oczka ścisłego jest w
pracach
robionych na okrągło.
1. Aby wykonać oczko ścisłe należy zrobić kilka oczek
łańcuszka. Następnie obrócić robótkę w taki sposób, aby
łańcuszek był z lewej, a szydełko z prawej strony:
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Na obrazku pokazane jest w jaki sposób liczy się oczka łańcuszka
2. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko łańcuszka:

3. Nabieramy na szydełko nitkę:

4. Przeciągamy nitkę przez oba oczka znajdujące się na szydełku:

W ten sposób zrobione zostało oczko ścisłe (zamykające). Dla przykładu na obrazku
poniżej pokazane jest jak wyglądają oczka ścisłe wykonane na dłuższym odcinku
łańcuszka:
Zastosowanie oczka ścisłego (zamykającego) w robótce na okrągło wygląda w następujący
sposób:
1. Zrób kilka oczek łańcuszka:

3. Nabierz nitkę na szydełko i przeciągnij ją
przez oba oczka:

W taki sposób powstaje koło – podstawa pracy na okrągło.

2.Przesadzanie kwiatów.
10 zasad przesadzania roślin doniczkowych ( propozycje)


Czy przesadzanie roślin jest konieczne?

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

















Przesadzanie jest konieczne, gdyż rośliny wciąż rosną i zużywają substancje
pokarmowe w podłożu. Wraz ze wzrostem zielonej masy przybywa także korzeni. Nie
można dopuścić do tego aby korzenie nie miały gdzie rosnąć.
Czy ziemia z ogródka jest dobra dla domowych roślin doniczkowych?
NIE - w ziemi z ogródka może znajdować się wiele patogenów (odpowiedzialnych za
choroby), szkodników oraz nasion chwastów. Nie znamy również składu oraz pH
takiego podłoża. Ziemię z ogródka najlepiej pozostawić dla roślin ogrodowych.
Najprostszym sposobem na zapewnienie optymalnego podłoża dla naszej rośliny są
zakupy w sklepie ogrodniczym odpowiedniej gleby.
Kiedy rośliny należy przesadzać?
Jeżeli zauważymy, że korzenie wyrastają z otworów w dnie doniczki lub bryła
korzeniowa wyrasta ponad krawędź doniczki – to znaczy, że już najwyższy czas na
zmianę ziemi i naczynia. Można także przyjąć zasadę, że rośliny doniczkowe
przesadzamy co 2 – 3 lata. Rośliny młode i gatunki szybkorosnące – nawet co roku.
Młode rośliny ze względu na intensywny wzrost również wymagają przesadzania co
roku. Idealnym terminem na przesadzanie jest wiosna. W okresie kwitnienia lub
owocowania przesadzanie jest niewskazane.
Co jeśli rośliny nie można przesadzić?
Jeśli rośliny nie można przesadzić rośliny, należy wymienić wierzchnią warstwę
podłoża. Postępuje się tak zwykle w przypadku starych i duzych roślin, których
rozmiary i ciężar uniemożliwiają przesadzenie.
Podlać przed czy po przesadzaniu?
Przed przesadzaniem należy rośliny obficie podlać aby podłoże dobrze namokło –
ułatwi nam to znacznie wyjęcie bryły korzeniowej z doniczki. Również po posadzeniu
należy intensywnie podlać roślinę, pamiętając aby usunąć nadmiar wody z doniczki.
Posadzoną roślinę solidnie podlewamy i chronimy przez 2-3 tygodnie przed
bezpośrednim nasłonecznieniem.
Co zrobić z poskręcaną bryłą korzeniową?
Należy rozluźnić i rozplątać poskręcane korzenie – dzięki temu stymulujemy roślinę
do wytwarzania nowych. Zbyt długie korzenie należy skrócić. Korzenie
przejawiające jakiekolwiek oznaki gnicia oraz suche korzenie należy bezwzględnie
usunąć. Nie usuwamy grubych korzeni.






Jak duża powinna być nowa doniczka?
W przypadku małych roślin średnica nowej doniczki powinna być minimum o 2 – 4 cm
większa od starej. Dla dużych średnica nowej doniczki powinna być większa o 5 – 10
cm. Należy pamiętać że każda doniczka musi mieć otwory w dnie, przez które będzie
odpływać nadmiar wody. Nie należy sadzić roślin bezpośrednio do osłonki. W
naczyniu bez odpływu korzenie bardzo szybko zgnij
Co to jest warstwa drenażu?
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Jest to warstwa na dnie doniczki, usypana z kamyków, kawałków porcelany,
fragmentów glinianych doniczek lub keramzytu. Dzięki warstwie drenażu nadmiar
wody będzie odpływał z doniczki i korzenie będą miały dostęp do tlenu.
Jak głęboko sadzić roślinę?
Należy posadzić roślinę na tej samej wysokości co rosła wcześniej. Jeśli łodyga jest
posadzona zbyt głęboko będzie gniła. Górny poziom podłoża powinien znajdować się
1-1,5 cm poniżej górnej krawędzi doniczki.
Czy podczas przesadzania trzeba roślinę nawozić?
Po przesadzaniu należy odczekać przynajmniej miesiąc zanim zasilimy roślinę
nawozem. Podczas przesadzania zwykle zostaje uszkodzonych wiele korzeni. Jako
pierwszy warto zastosować nawóz organiczny, dopiero później mineralne.

Pamiętaj!
Młode rośliny przesadzamy co roku, starsze co 2-3 lata. U dużych i
starych roślin wymieniamy wierzchnią warstwę ziemi. Wybieramy
odpowiednie podłoże dla danego gatunku rośliny. Zwracamy uwagę na
strukturę, skład, kwasowość i zawartość składników nawozowych w
podłożu.
Doniczka powinna być proporcjonalna do rośliny i tworzyć z nią
harmonijną całość. Roślina na zdjęciu jest nieproporcjonalnie duża w
porównaniu z doniczką w której rośnie.

3.Robienie fartuchów.
Jak uszyć prosty fartuszek kuchenny?
Złóż materiał na pół (prawą stroną do prawej) i zacznij rysować po materiale zgodnie z
poniższymi krokami:
1 krok: Narysuj górny brzeg fartuszka o szerokości 15 cm (30 cm po rozłożeniu materiału).
2 krok: Ustal, że szersza część fartuszka, poniżej pokroju pachy, powinna być szeroka na 35
cm (70 cm po rozłożeniu materiału). Natomiast długość pokroju pachy wymierz na 30 cm.
3 krok: Krawędź górnego brzegu fartuszka połącz łukiem z górną krawędzią szerszej części
fartuszka. W ten sposób powstał podkrój pachy.
4 krok: Ustal odpowiednią długość fartuszka – u mnie 80 cm.
Dla lepszego zrozumienia moich wyliczeń wszystkie pomiary zaznacz na poniższym rysunku.
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5 krok: Zepnij materiał kilkoma szpilkami i wytnij wykrój fartuszka.
6 krok: Wszystkie krawędzie fartuszka obszyj bawełnianą taśmą, w ten sposób zabezpiecz
materiał przed pruciem i jednocześnie ładnie wykończ brzegi Taśmę przyszyj sekwencyjnie.
Każdy poszczególny odcinek upnij szpilkami do materiału i szyj na maszynie bardzo powoli,
jednocześnie kontrolując, czy materiał nie wyślizguje się spod taśmy. Obszywanie zacznij od
dolnej i górnej krawędzi, następnie wykończ podszycie pachy – tutaj wymierz dłuższą taśmę,
która od razu służy za górny uchwyt fartuszka. Na końcu obszyj brzegi pionowe, tu również z
każdej strony przygotuj dłuższą taśmę, która pełni funkcję paska fartuszka.
7 krok: Wykrój i przygotuj do zszycia kieszeń. Górną krawędź kieszeni oblamowuj taśmą, a
pozostałe krawędzie podwiń dwa razy na szerokość około 1 cm i zepnij szpilkami. Na końcu
doszyj kieszeń do fartuszka.

4.Robienie domowego makaronu.
Składniki na makaron domowy - przepis podstawowy
2 szklanki pszennej mąki
2 jajka
4 żółtka

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

pół łyżeczki soli
Przygotowanie dania makaron domowy - przepis podstawowy
Na stolnicę przesiewam mąkę. Robię w niej zagłębienie, wlewam jajka i żółtka, dodaję sól i
zagniatam ciasto. Powinno być bardzo twarde, jeśli są trudności z za gnieceniem całej mąki,
dodaję odrobinę wody. Ciasto formuję w kulę i zagniatam około 8-10 minut - do momentu
otrzymania jednolitego, elastycznego ciasta, odrywającego się od stolnicy.
Tak przygotowane ciasto przykrywam miską i daję mu odpocząć około 30 minut - straci
wtedy swoją elastyczność.
Po tym czasie ciasto dzielę nożem na kawałki - o wielkości pomarańczy.
Każdy kawałek rozpłaszczam najpierw w dłoniach, następnie rozwałkowuję na stolnicy
wysypanej mąka na jak najcieńsze placki. Ciasto o idealnym stopniu twardości wymaga
sporej siły przy wałkowaniu.
Placki kroję na makaron żądanego kształtu.
Pokrojony makaron zostawiam na stolnicy na kilku minuty, by przesechł. Przed gotowaniem
otrzepuję dokładnie z mąki.
Gotuję w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem łyżki oliwy przez kilka minut, aż stanie się
odpowiednio miękki.
ZABAWA TEMATYCZNA

1. Master Chef dla dzieci.
2. Zabawa: Rolnik sam w dolinie, Ojciec Wirgiliusz, Stary Abraham,
Domestos i Parówka.

OJCIEC WIRGILIUSZ
Dzieci trzymając się za ręce ustawiają się w kole. Jedno z dzieci zostaje wybrane na Ojca
Wergiliusza i staje w środku koła. Koło kręci się w takt słów piosenki:
Ojciec Wergiliusz uczył dzieci swoje,
A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje,
Hejże dzieci, hejże ha
Róbcie wszystko, co i ja …
(ostatnie dwa wersy powtarzamy 2 razy)
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Na końcu ostatniej zwrotki Ojciec Wirgiliusz wykonuje dowolny ruch, gest, który pozostałe
dzieci mają za zadanie naśladować. Następnie wybiera jedno z dzieci, które zostaje nowym
Ojcem Wergiliuszem i zabawa zaczyna się od początku.
Znalazłam jeszcze jedną odmianę tej zabawy. Ojciec Wirgiliusz stoi w środku koła, które
obraca się w rytm piosenki. Po słowach: sto dwadzieścia troje wszyscy zatrzymują się,
zwracają twarzą do środka koła i kładą ręce na biodrach.
Hejże, dzieci – dwa podskoki
hejże ha – dwa klaśnięcia
róbcie wszyscy to co ja – Ojciec Wirgiliusz pokazuje jakieś proste gesty, ćwiczenia (np.
przysiady, ukłony), a wszyscy je powtarzają aż do końca piosenki. Następnie wybiera się
nowego Wirgiliusza i zabawa zaczyna się od początku.

STARY ABRACHAM
Stary Abraham miał siedmiu synów ,

/ śpiewamy , tworząc krąg z osobą prowadzącą

Siedmiu synów miał stary Abraham
A oni siedli i nic nie jedli...
tylko śpiewali sobie tak!...
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prawa ręka!
Prowadzący wymienia nazwę jakiejś części ciała i rytmicznie nią potrząsa – demonstruje
zabawę- np. – prawa ręka…, lewa ręka itd.
Uczestnicy zabawy powtarzają : „prawa ręka” – rytmicznie nią potrząsają, śpiewają
piosenkę . Przy każdym następnym powtórzeniu wymieniają kolejno wcześniej wskazane
części ciała, aż „ dojdą” do aktualnej, którą będą powtarzać w trakcie śpiewania.

3. Wymyślanie przepisów lub zajęcia w kuchni z gotowymi przepisami.
napisz propozycje

4. Ubijanie piany na czas, z żółtek zrobić kogel-mogel.
Bicie piany - zawodnicy otrzymują miskę z białkiem oraz trzepaczkę. Zabawa polega na jak
najszybszym ubiciu piany.

5. Malowanie na mleku. Czy może zamienić na malowanie mlekiem- (patrz
atrament sympatyczny) ciekawe prace nagrodzić.
Malowanie na mleku propozycja I
Potrzebujecie:
 farby,
 pojemnik po jajkach lub inny pojemnik, w którym
rozrobicie farby,
 kroplomierz lub strzykawka,
 pojemnik z mlekiem,
 patyczki do uszu
W pierwszej kolejności wlejcie
mleko na talerz lub dowolnej
miseczki. W pojemniku na jajka wymieszajcie wybrane przez siebie
kolory farb z wodą. Nauczcie dziecko nabierać farby kroplomierzem
lub strzykawką. Każde dziecko po pewnym czasie zrozumie jak
właściwie ich używać. Przy okazji będzie to idealne ćwiczenie dla
motoryki małej. Zakraplajcie na mleko (powoli) różne kolory, tak by
zapełnić całą białą (mleczną) powierzchnię. Następnie zanurzcie
patyczek do uszu w płynie do naczyń i delikatnie dotnijcie kolorowej powierzchni. Widzicie co
się dzieje?
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C Z A R Y!
Taki rysunek jest niezwykły, nie zastyga na kartce a porusza się, pływa i zmienia z minuty na
minutę. Każdy więc będzie niepowtarzalny.
Malowanie mlekiem.
Będziemy potrzebowali do tego pędzelka, bądź patyczka do uszu, kartki papieru, kubeczka
mleka oraz zapalniczki ( świeczki lub żelazka). Na czym polega malowanie mlekiem?
Rysujemy wzór na naszej kartce przy pomocy pędzelka lub patyczka do uszu. Kiedy już
wszystko fizycznie stworzymy sięgamy po zapalniczkę. Od spodu delikatnie podgrzewamy
kartkę, nie dajemy ognia zbyt blisko żeby nie zapalić kartki, lub prasujemy żelazkiem. Po
podgrzaniu, miejsca, w których było mleko stają się brązowe. Jest to z pewnością
fantastyczna zabawa dla dzieci, ale musi odbywać się pod nadzorem dorosłych. Dzieci po
malowaniu mlekiem mogą bardzo łatwo zaprószyć ogień i tragedia gotowa

6. Wymyślanie nowego, funkcjonalnego gadżetu do kuchni.
Zapisać pomysły w skarbnicy pomysłów i sprawdzić na specjalnie
przygotowanych „zawodach”, do wymyślania można użyć przedmiotów
kuchennych o znanym już zastosowaniu i wymyślić im nowe.
Najciekawsze pomysły należałoby nagrodzić.

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak
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