












 

Temat:  

 Wiosna dookoła -Wiosenna łąka kolorowanie obrazka według schematu w programie 

komputerowym ,,Paint,,. 

Potrzebne: Komputer, myszka, program ,,Paint,,  

Kolejność czynności: 

 

- proszę skopiować obrazek poniżej (prawy przycisk myszki, gdy wyświetlą się opcje lewym 

kliknąć na ,,Kopiuj,, albo trzymając cały czas wciśnięty lewy przycisk myszki zaznaczyć 

obrazek i wcisnąć klawisze ,,Ctrl,, i ,,C,, ) 

- otworzyć program ,,Paint,, (powinien być w folderze ,,Akcesoria,, w menu programu 

Windows)  w lewym górnym rogu ekranu jest opcja ,,Wklej,, klikamy lewym przyciskiem 

myszki, obrazek powinien zostać wklejony, jeżeli nie wciskamy na klawiaturze  klawisze 

,,Ctrl,, i ,,V,, ( tylko w przypadku jeśli kopiowaliśmy obrazek tym drugim sposobem) 

- w programie ,,Paint,, na górnym pasku programu mamy wszystkie opcje potrzebne do 

kolorowania obrazka ( możemy wybrać czym będziemy kolorować : pędzel, flamaster, 

kolorujemy według schematu pod rysunkiem, kolory wybieramy z górnego paska klikając na 

nie) 

- po skończeniu kolorowania proszę zapisać obrazek na pulpit komputera (zamknij krzyżyk w 

prawym górnym rogu ekranu, wyświetlą się opcje klikamy na ,,Zapisz,, pojawi się następne 

okienko z opcjami wybieramy ,,Pulpit,, lewa strona ekranu pasek pod ,,Organizuj,, w ,,Nazwa 

pliku,, wpisujemy nazwę obrazka: ,,Wiosenna łąka,, i klikamy na ,,Zapisz,, Obrazek powinien 

zostać zapisany na pulpicie.  

 

Przewiń w dół obrazek jest na oddzielnej stronie 



 



Praca plastyczna z pestek dyni. 

 

 

 

Potrzebne będą: pestki dyni, żółty i fioletowy barwnik spożywczy, klej introligatorski, 

zielona pianka, nożyczki, zielona ściereczka kuchenna lub inny materiał na tło 

Farbowanie pestek dyni 

Aby wykonać pracę, potrzebujemy farbowane pestki dyni. Rozpuszczamy barwnik 

spożywczy w szklance do połowy wypełnionej wodą. Należy ją dosyć mocno zabarwić, aby 

powstała ciemna esencja. Następnie wrzucamy do niej pestki na ok. 30 minut, wyjmujemy, 

rozkładamy na gazecie i zostawiamy do wyschnięcia na całą noc. 

Krokusy krok po kroku 

Na podkładzie przyklejamy po trzy pestki dyni tworząc kielichy kwiatów. Następnie 

wycinamy z zielonej pianki mnóstwo cienkich i niedługich paseczków, które będą służyły 

jako łodygi i liście, przyklejamy je w odpowiednie miejsca. Praca jest gotowa. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



ZRK Plastyka 

„Ptaki na patyku” 
 

Odrysuj według szablonu elementy ptaka na kolorowym kartonie albo filcu. 

Wytnij sam lub poproś o pomoc. Naklej według wzoru na obrazku. Przyklej 

klejem lub taśmą do patyczka. Ptaszki włóż do doniczki z kwiatkiem albo do 

wazonu. 
 



Zajęcia informatyczne –małe i wielkie litery 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

http://pisupisu.pl/2/klawiatura/male-i-wielkie-litery 

 

 

 

http://pisupisu.pl/2/klawiatura/male-i-wielkie-litery






Tematy  technika  Pani Kazi. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność techniczną. 

 

Przyszywanie guzika igłą z nitką do kawałka materiału. 

 

Wydzieranie palcami z gazet ubrań na wiosnę. Podklejanie klejem i naklejanie na kartkę. 



Propozycje ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej. Z pomocą rodziców zdecydowana większość 

ćwiczeń do zrobienia. 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

 

Możemy też w wolnej chwili wykonać kilka prostych ćwiczeń wzmacniając mięsnie 

posturalne. 

 

1. Robimy rozgrzewkę: 

- maszerujemy w miejscu, 

- bierzemy głębokie wdechy i wydychamy powietrze, 

- krążymy biodrami, głową, kończynami dolnymi i górnymi w prawo i w lewo. 

 

2. Ćwiczymy: 

- leżymy na brzuchu i pływamy na sucho r11; powtarzamy ćwiczenie 10 razy, 

- w leżeniu na plecach wykonujemy rrowerekr1; 20 razy, 

- wstajemy i wykonujemy podskoki obunóż 20 razy, 

- wykonujemy pajacyki; 10 razy. 

 

  

I propozycja ćwiczeń z laską gimnastyczną lub zwykłym kijem, patykiem itp. 

 

Siad po turecu lub siad klęczny, laska w dłoniach unosimy trzymamy 3 sekundy nad głową i 

opuszczamy w dół za głowę. 8 powtórzeń, 2 serie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


Pozycja jak wyżej. Laska na wysokości klatki piersiowej, prostujemy ręce trzymamy 3 

sekundy powrót laseczka pod brodą. 8 powtórzeń, 2 serie. 

 

Leżenie przodem ruch poprzez wysuwanie ramion i unoszenie lekkie tułowia, wytrzymujemy 

3 sekundy i powrót, ramiona zgięte pod brodą tułów leży na podłodze. 6 powtórzeń, 2 serie. 

 

Siedząc opieramy się dłońmi o podłogę tułów lekko przechylamy w tył, na nogach laseczka, 

staramy się lekko oderwać nogi i przytrzymać w górze 2-3 sekundy. 5 powtórzeń 2 serie. 
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