Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus – képző Intézet

Tárgy: Felnőttek pedagógiai kísérése
Oktató: Horváth Péter

Háztartási munkák
Könnyen érthető plakátok

Szeged
2016

Felnőttek

pedagógiai

kísérése

című

kurzuson

projektmunkát

készítettünk.
A mi projektünk témája a könnyen érthető kommunikáció volt.
Öt darab plakátot készítettünk háztartási munkák elvégzéséhez.
Minden csoporttag egy plakátot készített.
A plakátokat ki is próbáltattuk a csongrádi Esély Szociális és
Gyermekjóléti

Alapellátási

Központ

Fogyatékkal

Intézményében.
A plakátokat felajánlottuk az intézmény ellátottjainak.

Készítők:
Dóci Emese – Teregetés
Katona Liza – Sepregetés
Kelemen Kitti – Felmosás
Seres Edina – Ágyazás
Tóth Sára – Mosogatás

Élők

Nappali

Teregetés

1. Állítsd fel a szárítót!

2. Vegyél elő egy lavort!

3. Szedd ki a ruhákat a mosógépből,

és tedd őket a lavorba!

4. Vegyél egy ruhát a kezedbe!

5. Rázd ki a levegőbe!

6. Tedd a szárító egyik drótjára!

7. Igazítsd meg, hogy szépen álljon!

8. A ruhákat rakd óvatosan egymás mellé!

9. Tedd el a lavort!

Mosogatás

1. Dugd be a lefolyót!

5. Mosd el a szivaccsal a használt poharat!

2. Engedj bele meleg vizet!

6. Öblítsd el!

3. Vegyél elő mosogatószert!

7. Rakd a csöpögtetőbe!

4. Rakj a szivacsra mosogatószert!

8. Engedd le a vizet!

Felmosás

1.Fogj egy vödröt!

5. Vizezd be a fejét!

9. Csavard ki!

2. Engedj bele vizet!

6. Csavard ki!

10. Folytasd a felmosást!

3. Rakj bele egy kis
mosószert!

7. Mosd fel a koszos területet!

11. Ha végeztél, várd meg,
míg megszárad a felmosott terület!

4. Fogj egy felmosót!

8. Ezután megint vizezd be a fejét!

Ágyazás
1. Tedd a párnákat és a paplant a földre!

5. Tedd a helyére!

8. Ismételd meg újra, amíg akkora nem lesz, mint
a párna!

6. Vedd fel a földről a paplant!
9. Tedd az összehajtott paplant a párnára!

2. Igazítsd meg a lepedőt!

3. Fogd meg a párnát!

4. Rázd meg!

7. Hajtsd félbe!
10.

A kispárnát is rázd meg!

11.

Tedd az összehajtott ágynemű elé!

Sepregetés

1. Készítsd elő a seprűt, a lapátot és a kukát!

5. Seperd a lapátra a szemetet!

2. Fogd meg a seprű nyelét!

6. Óvatosan, emeld fel a lapátot!

3. Seperd össze a szemetet egy helyre!

7. Öntsd a szemetet a lapátról bele a kukába!

4. Fogd meg a lapátot!

8. Tedd vissza a seprűt, a lapátot és a kukát a helyére!

