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Zajęcia plastyczne –„Ryba z plasteliny”  

 

Tym razem praca z plasteliny. Na tekturowej kartce w rozmiarze A5 

rysujemy kontur ryby, a następnie wylepiamy plasteliną. Gotową pracę 

możemy nalepić na większą kolorową kartkę A4 - będzie ładniej wyglądać. 

 

 

 



Zajęcia plastyczne – „Ryby w akwarium i w oceanie” 

 

 

Potrzebujemy: 

 

- kartka z bloku rysunkowego (A4 lub A3 - w większym formacie na pewno będzie robić 

większe wrażenie), 

- farby plakatowe, 

- gąbka (u mnie zwykły kuchenny zmywak), 

- pędzelek, woda,  

- wycinanki lub kolorowy blok rysunkowy, 

- kolorowe gazety (najlepiej z modą), 

- nożyczki, klej, ołówek. 

 

 

Za pomocą pędzelka malujemy gąbkę farbą (nie za grubo, ale i nie za słabo), a następnie 

odciskamy delikatnie gąbkę na papierze. 
 

 

 



 

 

Gąbką pomalowaną na niebiesko (niebiesko-biało, niebiesko-zielono - po prostu na morskie kolory) 

namalujemy w ten sposób wodę. Gąbka pomalowana na żółto-pomarańczowo i odciśnięta na papierze 

stworzy piasek (dno oceanu lub akwarium). 

 



Zostawiamy kartkę do wyschnięcia. Z kolorowych gazet wycinamy kształty ryb i innych 

morskich stworzeń (ja posłużyłem się kiedyś zrobionymi przez siebie szablonami - 

odrysowywałem kształty na kartce czasopisma). Z wycinanki lub kolorowego bloku 

wycinamy roślinność oceaniczną (lub akwariową), kamienie, itp. 

 

Rozmieszczamy wszystko na kartce, a następnie przyklejamy we wcześniej upatrzone 

miejsca. 

 

 

 



Zajęcia informatyczne – Znajdź i zaznacz wszystkie małe litery. 

 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

 

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-male-litery 

 

 

 



Muzyka 

 

Temat:   Rytmika ciała – ćwiczenia słuchowe. 

 

Skopiuj poniższy link w okno przeglądarki i postępuj zgodnie 

z filmem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BggoLK1gMnw&t=615s 
 
 
Rozwiąż  zadanie : 

 

https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-instrumenty-muzyczne/
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BggoLK1gMnw&t=615s
https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-instrumenty-muzyczne/
https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-instrumenty-muzyczne/


 

Tematyka z techniki od pani Kazi. 

 

06.05.2020 r. 

Wycinanie z kolorowego papieru czerwonych pomidorów. 

Naklejanie na kartkę A4. 

Wycinanie zielonych listków i doklejenie do pomidorów. 

07.05.2020 r. 

Robimy własną książkę. 

Składamy dwie kartki z bloku na połowę. 

Sklejamy je na zgięciach i są kartki książki. 

Rysujemy na stronach postacie z bajek. 

Malujemy kredkami, flamastrami i farbami. 



       FOS 

       Temat : ,,Poznajemy zawody – Strażak,,. 

Rodzic czyta dziecku lub czyta a dziecko powtarza. 

      Gwałtu, rety! Dom się pali! 

Już strażacy przyjechali. 

Prędko wleźli po drabinie 

i stanęli przy kominie. 

Polewają sikawkami 

ogień, który jest pod nami. 

Dym i ogień bucha z dachu, 

ale strażak nie zna strachu, 

choć gorąco mu okropnie, 

wszedł na górę, już jest w oknie 

i ratuje dzieci z ognia, 

Tak strażacy robią co dnia. 

 

  Rodzic czyta dziecku, wskazuje lub podpowiada właściwą odpowiedź . 

,,Nie smok żaden, nie ma pyska, 

  dymem zionie, iskry ciska, w lesie 

  pożre krzaki, drzewa, 

  popiół potem wiatr rozwiewa”    (pożar) 

 

,,Kto pracuje w hełmie, 

  pnie się po drabinie, 

  kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?”  (strażak) 

 

Dziecko opowiada co widzi na poniższych zdjęciach, lub rodzic mówi dziecku co ma ono 

wskazać. 

 

Następnie proszę aby dziecko narysowało samodzielnie lub z pomocą rodzica wóz 

strażacki. 
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