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Łazienka

Salon

Kuchnia

Sypialnia

Pokój dziecka
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Extra: WYCZYŚĆ PRALKĘ

LISTA ZAKUPÓW:

DO NAPRAWY 

INDYWIDUALNE

ŁAZIENKA:

wyczyść kratkę wentylacyjną

Wyrzuć śmieci z kosza i umyj kosz

Umyj okno i parapet

Przetrzyj/Umyj oświetlenie

Wyczyść płytki i fugi na ścianach

Umyj kaloryfer

Umyj fronty mebli

Umyj i zdezynfekuj toaletę/bidet

Wyczyść lub wymień szczotkę do WC

Umyj wannę/prysznic

Umyj lustra i szyby

Umyj umywalkę

Przetrzyj armaturę

Odkurz podłogę

Umyj podłogę

Upierz ręczniki, dywaniki, szlafroki 

Rozwieś świeże ręczniki

Postaw nowy odświeżacz powietrza



ZADANIE OD ZAJĄCA:
wyczyść rośliny w całym

domu

LISTA ZAKUPÓW:

PO ŚWIĘTACH

INDYWIDUALNE

SALON
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Wynieś niepotrzebne rzeczy

Umyj lub odkurz oświetlenie

Umyj parapety i kaloryfery

Upierz koce

Upierz poszewki dekoracyjnych poduch

Odkurz i wyczyść kanapę 

Umyj nogi mebli, stołu i krzeseł

Wymień filce mebli

Wyczyść dekoracje

Zetrzyj kurz z mebli

Wyczyść fronty mebli

Wyczyść listwy przypodłogowe

Wyczyść kable TV i oświetleniowe

Wyczyść ramki z obrazkami/zdjęciami

Odkurz książki / TV

Odkurz podłogę, pod dywanem też

Odkurz/wytrzep dywan

Umyj podłogę



ZADANIE OD ZAJĄCA:
WYCZYŚĆ lodówkę

LISTA ZAKUPÓW:

PO ŚWIĘTACH

INDYWIDUALNE

KUCHNIA
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Umyj górne szafki: fronty i na górze

Umyj szafkę z kubkami i talerzami

Przejrzyj terminy przydatności zapasów

Wyczyść okap /i kratkę wentylacyjną

Przetrzyj z kurzu oświetlenie

Umyj okno, parapet i kaloryfer

Uporządkuj i odkurz szufladę na sztućce

Umyj kosze na śmieci i szafkę, w której są

Wyczyść piekarnik /i mikrofalówkę

Wyczyść zmywarkę

Umyj i zrób odkamienianie czajnika

Wyczyść przestrzeń między szafkami 

Umyj dolne fronty (uchwyty również)

Wyczyść zlew, baterię i blat

Umyj cokół/odkurz pod szafkami

Odkurz podłogę 

Umyj podłogę (wypierz dywanik)

Wyjmij świąteczne dekoracje stołu



ZADANIE OD ZAJĄCA: 
UDEKORUJ dom NA
przyjście zająca

LISTA ZAKUPÓW:

PO ŚWIĘTACH

INDYWIDUALNE

SYPIALNIA
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Wynieś niepotrzebne rzeczy

Zdejmij pościel do prania

Upierz narzutę

Wywietrz pościel na dworze

Odkurz/Umyj oświetlenie

Zetrzyj kurz z mebli

Umyj fronty mebli

Umyj parapet i kaloryfer

Odkurz materac

Umyj dokładnie ramę łóżka

Uporządkuj szafkę nocną

Upierz/wytrzep dywaniki

Wyczyść listwy przypodłogowe

Odkurz dokładnie podłogę

Umyj podłogę

Załóż świeżą pościel

Postaw świeże świece zapachowe



ZADANIE OD ZAJĄCA:
narysujcie laurkę dla

zająca

LISTA ZAKUPÓW:

PO ŚWIĘTACH

INDYWIDUALNE

POKÓJ DZIECKA
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Zdejmij i upierz pościel

Wypierz lub wywietrz wkłady pościeli

Umyj lub odkurz oświetlenie

Umyj parapet i kaloryfer

Wyczyść ramę łóżka

Pozbądź się zniszczonych naklejek z mebli 

Wyczyść pomazane ściany 

Zetrzyj kurz z mebli

Umyj fronty mebli 

Umyj pojemniki na zabawki i szuflady

Odkurz i ułóż książki

Pozbądź się zbędnych papierów

Wymień baterię w zabawkach

Wyczyść zabrudzone zabawki

Ułóż zabawki na swoim miejscu

Odkurz dokładnie podłogę

Wyczyść dywan

Umyj podłogę
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List! Motywacji! Konkretnych wskazówek! - jak odgracić
swoją przestrzeń i jak zaprzyjaźnić się z porządkiem?

 
Zamów moją ksiażkę: SPRZĄTANIE BEZ MAGII - czyli
ostatnia książka o porządkowaniu, którą przeczytasz.

Potrzebujesz więcej?

@ARCHITEKTPORZADKU


