
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 

 
                             Dzień Dziecka - „Uśmiech w oczach dziecka na Dzień Dziecka”. 01.06.2020r. (2h)  

 

Zad. 1 „Uśmiech w oczach dziecka na Dzień Dziecka”. Dzień sprzyja uśmiechom. Dziś zachęcam do 

aktywności. Wykonaj wesołe zdjęcie z okazji Dnia Dziecka. Każdy pomysł jest dobry, liczy się uśmiech. 

Możesz również przerobić je kreatywnie w dowolnym programie graficznym. 

 

 
 

Fotografia jest bardzo indywidualną dziedziną sztuki.  

Portret kojarzy nam się ze zdjęciem paszportowym, co jest błędem, bo portret może obejmować również całą 

sylwetkę. Fotografowaną „modelkę czy modela” możemy wykadrować na różne sposoby. Może to być bliski 

portret obejmujący jedynie twarz, szyję i dekolt, może to być tzw. amerykański kadr, w którym kadrujemy 

zdjęcie powyżej kolan lub portret całej sylwetki, a nawet grupy osób. Portrety mogą być amatorskie  

i profesjonalne, naturalne i pozowane, studyjne i plenerowe, artystyczne i reportażowe. 

Światło  

Unikam fotografowania w pełnym słońcu, które daje ostre światło, podkreśla wszelkie mankamenty skóry  

i daje głębokie cienie w okolicach oczu i nosa. Jeśli jest pełne słońce, szukam cienia, albo czekam aż słońce 

schowa się za chmurami. Fotografowanie przed zachodem słońca i o poranku daje piękne, ciepłe i miękkie 

światło, w którym skóra wygląda bardzo korzystnie. Światło generalnie powinno padać na twarz, ale fajne są 

zdjęcia, które możemy nawet celowo prześwietlać, robiąc je pod światło. Jeżeli jest wąskie źródło światła, to 

starajmy się, by padało prosto na twarz. Jeżeli fotografujemy profil, to źródło światła powinno także padać 

na twarz z przodu „modela”, a nie oświetlać policzek. Miękkie światło uzyskamy w momencie, gdy 

przepuścimy je przez dyfuzor. Naturalnym dyfuzorem rozpraszającym światło są chmury, ale możemy także 

skorzystać z blendy i odbić światło słoneczne lub je rozproszyć używając białej przepuszczającej światło 

blendy. 

 

Czarno-białe fotografie portretowe 

Nie bójmy się czarno-białych fotografii, potrafią nadać zdjęciu charakteru i sprawiają, że postać wydaje się 

bardziej tajemnicza. Czarno-białe zdjęcie możemy wykonać korzystając z takiej funkcji w aparacie 

fotograficznym lub przerobić zdjęcie w programie graficznym. 
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05.06.2020r.(2h) 

Temat:  Zegar-przypominamy wiadomości.  

Zad.1. Co przedstawia poniższy rysunek? Uporządkuj literki w chmurce tak, aby utworzyły 

hasło.  

 

 

 

 

 

 

Hasło:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zad.2 Pokoloruj obrazek. Jaką godzinę wskazuje zegar?............................................................ 

 

       Z                   A 

G            E                 R 

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.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-28.html&ei=S1iNVOqRDoL7aKuMgtgD&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNH82GdaNX8o_7ZFatIGsC0xX8mD4g&ust=1418635605368697
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Temat: Budowa człowieka. Kreatywne ćwiczenia przy muzyce.         08.06.2020r (2h) 

Zad.1 Rozpoznaj i nazwij części ciała człowieka.  W miejsce kropek wpisz brakujące 

samogłoski” a”, „y” i „o” 

 

 

 

Zad.2  Zaśpiewaj piosenkę i wskaż wymienione w niej części ciała. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, brzuch 

Oczy, uszy, usta, nos. 

Jak czujesz się po dzisiejszej lekcji? 

 

        G Ł…… W……… 

R ……M I…… N ……….. 

K ………L ………N……… 

P ………Ę  T  Y 

U S Z………… 

U S T……… 

N ……G I 
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                 Temat: Przypominamy nazwy miesięcy i pór roku.       15.06.2020r. (2h) 

 
Zad. 1 Zastanów się i odpowiedz na pytania. 

Ile miesięcy ma rok?..................................................................................................................... 

Jaki mamy teraz miesiąc?............................................................................................................. 

Który w kolejności jest miesiąc Wrzesień?.......................................................................... 

W którym miesiącu zaczynają się wakacje?......................................................................... 

*Ponumeruj wszystkie miesiące od stycznia do grudnia. 

*Pokoloruj miesiące letnie na kolor żółty, zimowe na kolor niebieski, jesienne na kolor 

pomarańczowy i wiosenne na kolor zielony. 

*Pokoloruj miesiące letnie na kolor żółty, zimowe na kolor niebieski, jesienne na kolor 

pomarańczowy i wiosenne na kolor zielony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

L I S T O P A D         G R U D Z I E Ń      S T Y C  Z E Ń             L U T Y 

 

 

 

 

 

 

 

P A Ź D Z I E R N I K                                                                      MARZEC 

 

                                                                                                   

 

 

W R Z E S I E Ń                                                                         K W I E C I E Ń                          

 

 

 
 

 

S I E R P I E Ń              

 

                                         L I P I E C          C Z E R W I E C     M A J                                                 
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Temat: Zdrowe owoce. Kreatywna wyklejanka.                  19.06.2020r.(2h) 

 

Zad. 1  Rozpoznaj owoce i zakreśl je pętlą. Pokoloruj owoce na właściwy kolor. 

 

                                        

                   

Zad.2 Ile owoców i ile warzyw znajduje się w powyższym zadaniu? 

Owoców…………………………………………………, warzyw …………………………………………………… 

Razem owoców i warzyw jest 

……………………………………….+………………………………….=…………………….. 

Zad. 3 Wstaw brakującą literkę w wyrazie. Przeliteruj wyraz. 

....................  

O…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                            Załącznik do tematu „Zdrowe owoce”                      19.06.2020r.(2h) 

 

Zad.1 Wyklej truskawkę dowolną techniką. Wykorzystaj dostępne w domu materiały, ulotki, 

kolorowe gazety, wycinanki lub kasze, ryż i inne materiały, które można użyć kreatywnie. 
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Temat: Bezpieczny, wakacyjny wypoczynek. Numery alarmowe. 22.06.2020r. (2h) 

 

Zad. 1 

Ania, Martyna, Szymon chcą zgłosić wypadek. Jaki numer 

wybrał każdy z nich? 

Odszukaj i wpisz pod postacią.  

 

999 to numer………………….. 

998 to numer………………….. 

997 to numer………………….. 

 
…………… ……….. ……… 
Numery alarmowe.  

Skorzystaj z tablicy wirtualnej prowadzonej przez nauczyciela i obejrzyj film nagrany przez dzieci 

z Ośrodka nt. numeru alarmowego 112. https://pl.padlet.com/martauzniak/jq0s249ugwlr 

 

Pokoloruj obrazek. Bezpiecznych wakacji!  
 

https://pl.padlet.com/martauzniak/jq0s249ugwlr

