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AGD
Co to Jest?

Wikipedii przeczytamy:

"Artykuły gospodarstwa domowego,
AGD – celowo

skonstruowane i powszechnie
użytkowane w gospodarstwie

domowym narzędzia i
urządzenia (pralki, zmywarki,

suszarki do włosów).
Jest to również określenie sklepu

oferującego
takie artykuły."



Sprawdź czy
umiesz wskazać
na zdjęciu:

- czajnik
elektryczny
-ekspres do
kawy
- toster.

Jeden z tych
przedmiotów
jest tu 2 razy,

który?



W domach naszych
pradziadków, czyli
dawno, dawno temu...

By dowiedzieć się jakie sprzety znajdowały sie w
domach naszych pradziadkó zapraszam do

odwiedzenia Muzeum Sprzętu Gospodarstwa
Domowego Ziębicach na Dolnym Śląsku.

http://www.muzeumziebice.pl/index.php/pl/kontakt 



"W tej sali ekspozycyjnej można zobaczyć wszystko co służyło
do gotowania, smażenia, pieczenia. Są to głównie eksponaty
pochodzące z XIX i pocz. XX w. Znajduje się tu m.in. bogaty zbiór naczyń  
miedzianych i mosiężnych, drewnianych foremek piernikowych oraz
ciekawa kolekcja naczyń do palenia i parzenia kawy. Jeżeli interesują
kogoś zbiory moździerzy, młynków do mielenia lub dziadków do
orzechów to również je tu znajdzie w bardzo fantazyjnych wzorach i
rozmiarach.

wzorach i rozmiarach.

KUCHNIA

Linki do zdjęć na stronie:

http://www.muzeumziebice.pl/images/Ekspozycja_galerie/kuchnia/is_imgp1200.jpg

http://www.muzeumziebice.pl/images/Ekspozycja_galerie/kuchnia/is_imgp1202.jpg

http://www.muzeumziebice.pl/images/Ekspozycja_galerie/kuchnia/is_imgp1203.jpgi



"Ziębickie muzeum może poszczycić się największą w Europie
kolekcją żelazek z najstarszym datowanym żelazkiem w Polsce z 1655 r. (wł.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu). W tej sali ekspozycyjnej można zobaczyć
wszystkie rodzaje żelazek, jakich używano od XVII w. do lat dzisiejszych.
Znajdziemy tu żelazka na duszę, na węgiel, pełne (monolityczne) nagrzewane w
całości na płycie pieca oraz żelazka spirytusowe, gazowe i elektryczne.
Ciekawostką jest też zbiór żelazek do włosów (lokówek). Prezentowane są tu
również podstawki pod żelazka oraz miedziane formy do wypieku bab i wyrobu
pasztetów, galaret czy deserów."

wzorach i rozmiarach.

KOLEKCJA ŻELAZEK

Linki do zdjęć na stronie:

http://www.muzeumziebice.pl/images/Ekspozycja_galerie/kolekcja_zelazek/is_imgp0624.jpg

http://www.muzeumziebice.pl/images/Ekspozycja_galerie/kolekcja_zelazek/is_imgp0628.jpg



Jeśli chcecie zobaczyć całe muzeum  to
można to zrobić dzięki wirtualnemu
spacerowi ( to link do niego):

https://www.google.pl/maps/place/Muzeum+Sprz%C4%99tu+Gospodarstwa+Domowego/@50.6005068,17.0406345,3a,75y,253.
47h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOMfLR3hBtnjxwtu37EFHHl6yYNyof55UcLe0j0!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleuserc
ontent.com%2Fp%2FAF1QipOMfLR3hBtnjxwtu37EFHHl6yYNyof55UcLe0j0%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya145.55217-ro-0-
fo100!7i11576!8i5788!4m5!3m4!1s0x0:0x334f90242c71cf51!8m2!3d50.6005322!4d17.0406506

Napiszcie lub narysujcie jakie
przedmioty  w tym muzeum Wam

się najbardziej podobały. Może
macie jakieś takie zabytki w

swoich domach?



Ja w moim domu
znalazłam takie 

 zabytkowe sprzęty
"AGD" .

Tara- przedmiot, który
służył do prania  ubrań,
pościeli i wszelkich
tkanin.  
Bo kiedyś nie było
pralek!



Szatkownica, która
najczęściej służyła
do szybkiego
krojenia kapusty. 

Obecnie można
kupić szatkownice
elektryczne oraz
krajalnice.



Lokówka czyli
przedmiot do
układania włosów
w fale i loki. Taką
lokówkę ogrzewano  

na piecu. 

Czy ktoś z Was ma
elektryczna
lokówkę w domu?



Makutra - czyli
specjalna misa z
rowkami w środku.

Dzięki niej można
było rozdrobnić np
mak, ucierać małso
z cukrem.

Dziś do tego celu
używamy robotów
kuchennych.



Żelazka- tu widzimy ich dwa
rodzaje. 

 Te na samej górze to żelazko na
węgle które wkładało się do
środka. Trzeba było takim
żelazkiem raz na jakiś czas
machać  by przez otwory
dostawało się powietrze do
palących się węgli.

Dwa żelazka na dole to tak
zwane żelazka z "duszą". Dusza
to ten  jakby trójkątny kawałek
metalu. Metal ten wkładano do
pieca by się rozgrzał. Gorący zaś
wkładano do środka żelazka.



By dowiedzieć się jakie sprzety znajdowały sie w domach naszych rodziców
zapraszam do obejrzenia filmu pod tytułem: "PRL 1971 ELDOM sklep AGD,
czyli wszystko to czego nie było"

 https://www.youtube.com/watch?
v=eovPA9TpNEs&ab_channel=TVPolandAntena

Zadanie dla Was. Zapytajcie kogoś kto pamięta te czasy,
czemu w tytule filmu jest :"czyli wszystko to czego nie było"

W domach naszych
rodziców, czyli  nie tak
dawno temu...



Sprzęty AGD znajdziemy  głównie w dwóch pomieszczeniach w kuchni i
łazience. Przyjżyj się zdjęciom i nazwij znajdujące się tam urzadzenia.

Wróćmy już do dzisiejszych czasów i zastanówmy się jakie
urządzenia Agd  znajdują się w naszych domach 



Urządzeniem, które używamy
w całym domu (a czasem i
poza nim) jest odkurzacz.



Pralka, Suszarka, a czasem i pralko-
suszarka w większości domów znajduje
się w łazience.
Czasem jednak stoi ona w kuchni lub w  
pomieszczeniu zwanym pralnią. 



Oto suszarka do włosów, ale w łazience
znajdziemy jeszcze wiele innych
urządzeń AGD. 
Zwłaszcza Panowe powinny domyślać
się o jaki sprzęt chodzi. 
Odpowiedz narysujcie lub napiszcie.



Lodówka zwykle połączona jest z
zamrażarką, ale czasem to dwa
oddzielne sprzęty. W przeciętnym
domu znajdziemy je w  kuchni, czasem
jednak stawia się je np w spiżarni.



Obecne kuchenki występują w trzech
rodzajach:
- gazowe
-indukcyjne
- z płyta grzewczą.

Każda z tych kuchenek wymaga innej
pielęgnacji oraz czasem  używania
innych rodzajów garnków.

Jaki rodzaj kuchenki znajduje się w
Naszym Ośrodku? Pamiętacie?



Piekarnik też służy do podgrzewania
żywotności, a konkretnie do pieczenia.
Piekarniki zwykle  występują w dwóch
rodzajach:
- elektrycznym
- gazowym.

Czy wiecie  jak działały piekarniki w
domach naszych prababć? 
Samodzielnie poszukajcie odpowiedzi
w Internecie lub pytając starsze osoby.



Innym sprzętem do podgrzewania  jedzenia jest kuchenka
mikrofalowa.
Urządzenie te szybko podgrzewa, ale trzeba pamiętać o
zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa.
 Czy  wiecie czego nie wolno wkładać do  kuchenki mikrofalowej?



Mikser, blender, czajnik
elektryczny, minutnik, robot
kuchenny, toster, szejker,
gofrownica.. to tylko niektóre z
pozostałych  sprzętów
kuchennych. 

 Przyjrzyjcie się uważnie i
narysujcie te których zdjęć tu
brakuje.



Teraz Waszym zadniem jest narysować, napisać, a może nagrac filmik o
sprzętach Agd w Waszych domach.
 Zajrzyjcie do łazienki, do kuchni i innych pomieszczeń. 
Może macie jakieś sprzęty które nie zostały opisane w tym materiale?
 Jeśli nie będziecie wiedzieć jak się nazywa jakieś urządzenie, jak się je
używa i jak zadbać o bezpieczne jego używanie koniecznie zapytajcie
swoich domowników. 
Moga być też urządzenia których z różnych powodów nie powinniście
nawet dotykać. 
To tez bardzo ważne, żeby o tym  wiedzieć! 
Miłego rysowanie, pisania i pytania!

Agd  w moim domu .



Jak wybrać sprzęty Agd do domu radzi Ula Pedantula:

https://www.youtube.com/watch?
v=24stTtFhhmo&ab_channel=UlaPedantula

Agd- Zanim kupisz  nowy

sprzęt zastanów się czego

potrzebujesz i na jakich

cechach Ci zależy!



Spytać innych czy komuś nie przydało by sie te urządzenie.
Znaleźć najbliższy waszego domu punkt odbioru elektrośmieci

Oczywiście, że nie! 
Zwykle gdy kupujemy np. nową pralkę to sklep od razu proponuje nam
zabranie starej. 
 Jeśli jednak po prostu chcecie pozbyć się jakiegoś sprzętu Agd to możecie:

  
       https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/

Czy sprzęty Agd można

po prostu wyrzucić?



Jak Wam poszła praca z tym
materiałem?

Czekam  na Wasze odpowiedzi w
meju.

Niebawem pojawi sie pytanie na
Fejsbuku Ośrodka na które
będziecie mogli znaleźć odpowiedz
w tym materiale. 

Zobaczymy kto zapoznał się z nim
uważnie.

Powodzenia!
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