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Karta pracy 

 Temat: Zwierzęta domowe – piesek z figur.      16.04.2020r.  

 

 

 

Zad. 1. Wytnij kilka różnych figur z dostępnych 

 w domu materiałów wtórnych np. gazet, folderów, opakowań lub 

wycinanek. Ułóż z nich psa. Możesz wzorować się na obrazku lub 

zaprojektować pieska samodzielnie.  
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Karta pracy 

        Temat: W domowym ogrodzie-biedronka techniką origami.                   17.04.2020r. 

 

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 

Temat: W gospodarstwie wiejskim - kurczaki z figur.                          21.04.2020r. 

Zad.1 Rozpoznaj figury. Pomaluj trójkąty na kolor zielony, koła na żółty, kwadraty na 

czerwony, prostokąty na niebieski. (Jeśli nie masz wydrukowanej karty rozpoznaj figury na 

obrazku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj liczbę trójkątów…………………………………………. 

Zad.2 Wytnij kilka różnych figur z dostępnych w domu materiałów: gazet, folderów, 

opakowań lub wycinanek. Ułóż z nich kurczaka. Możesz 

wzorować się na obrazku lub zaprojektować ptaka samodzielnie.  

 

potrzebujesz: 

- papier np. gazety, foldery, 

 kolorowe kartki  

-nożyczki 

- klej 

- czarny marker 
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Karta pracy 

                      Temat: Konie w gospodarstwie wiejskim – wyklejanka.              23.04.2020r.  

Zad. 1  Wyklej obrazek kolorowym papierem-wydzieranka z kolorowego papieru.  
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                                                               Karta pracy                             24.04.2020r. 

Temat:  Wykonujemy ozdoby wiosenne – Bocian, ptak spotykany w gospodarstwach 

wiejskich. 

                                                             

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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28.04.2020r. 

Temat: Zbliża się Konstytucja 3 Maja-symbole narodowe. 

Zad. 1 Wykonaj flagę Polski z dostępnych w domu materiałów. Mogą to być wycinanki, 

płatki kosmetyczne, kolorowe kartki, kuleczki z bibuły lub materiały wtórne.  

 

 

 


