
kl. I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

                                                                                                                   Przysposobienie do Pracy (rękodzieło)  

   opracowała Marta Uźniak  

dane kontaktowe: tel. 509-031-386 ;  

e-mail: marta.uzniak@poczta.fm 

 

 

  17. 04. 2020r. 

Karta pracy 

 Temat: Czas wolny z rodziną-biedronka techniką origami. 

 

Zad.1 Wykonaj biedronkę techniką origami. 

 

 

Potrzebujesz:  

-czerwona kartka 

-czarny marker 

-nożyczki 

 

Skorzystaj z instrukcji. Obejrzyj film.  

https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA 

 

 Jeśli nie posiadasz materiałów do wykonania biedronki techniką origami, namaluj 

biedronkę na wiosennej łące.  

 

Odpowiedz na pytanie. Ile kropek ma duże biedronka na obrazku?.................………………… 

Zad.2 Pokoloruj obrazki. Poćwicz staranną piwonię 

 litery „B” i „b”. 

B………………………………………… 

b………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jaiono.pl/2011/10/30/nauka-kolorow-dla-dzieci-czerwony/&ei=ymKNVN31FsfJOeqvgMAN&psig=AFQjCNEKVIGyJdhyBMPJA9RVtAvgvJDBDQ&ust=1418638381647825
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gry-dladzieci.pl/kolorowanki/kolorowanki-litery/216_kolorowanka-z-alfabetu.html&ei=bWONVK74H8bYPee2geAO&psig=AFQjCNFZx-5iOahjhtfOK5S36u37gTG-Qw&ust=1418638561887483
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                                     Karta pracy                             20.04.2020r. 

Temat: Ptaki w różnych ekosystemach. 

 

                                                                 

Bocian 

 

Bocian symbol szczęścia 

i błogosławieństwa. Ptak, 

który wraca do nas na 

wiosnę. Wykonaj 

bociana wg. instrukcji. 

potrzebujesz: 

- papier biały, czerwony 

-nożyczki 

-klej 

-czarny marker 

-wykałaczka (taśma) 

 

Odrysuj swoją rękę, wytnij starannie rysunek. Doklej dziób z czerwonego 

papieru. Dodatkowym elementem może być doklejenie wykałaczki, umożliwi to 

wykorzystanie pracy, jako domowej 

dekoracji.  

Inna metoda, potrzebujesz: 

- płatki kosmetyczne 

-wycinanki 

-wykałaczka  

-klej 
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                         Karta pracy                     24.04.2020r. 

Temat: Pojemnik na długopisy z rolek papierowych – domowy recykling papieru. 

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie 

zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje 

odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji 

nowych produktów.
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie 

 

 Papierowe rolki układamy w kształt kwiatka i łączymy taśmą. 

 Obklejamy rolki. Wykorzystujemy do tego celu stare gazety. Najlepsza jest prasa 

czarno-biała. Efekt wzmocnienia osiągamy oklejając całość kilkoma warstwami gazet.  

 Smarujemy oklejaną powierzchnię, przyklejamy fragment gazety i dokładnie 

usuwamy spod niego pęcherzyki powietrza.  

 Czas na dno. Połączone już rolki przykładamy do tektury i odrysowujemy ich kształt. 

Dno przyklejamy paskami gazet i także odpowiednio wzmacniamy. 

 

Na tym etapie nasz recykling papieru potrzebuje jeszcze dekoracji. 

Po wyschnięciu kleju przyszedł czas na ozdabianie. Do tego celu można wykorzystać farby, 

kolorowy papier, guziki, materiał, papierowe serwetki. 

 

 

http://bystredziecko.pl/pojemnik-na-dlugopisy-z-rolek-papierowych-diy-domowy-recykling-papieru-plastyka/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling#cite_note-1
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27.04.2020r. 

Temat: Polska w Europie-praca z mapą.  

Zad.1  Na mapie konturowej Europy zaznacz Polskę. (Jeśli nie masz wydrukowanej karty 

wskaż Polskę na mapie).  

 

 

Zad. 2 POLSKA W EUROPIE. Wyklej mapę Polski plasteliną lub kulkami  

z bibuły.  (Jeśli nie masz wydrukowanej karty spróbuj samodzielnie narysować 

kontur mapy Polski) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


