
Zajęcia rozwijające kreatywność –plastyka Grzegorz Baran VIIa  

Majowe konwalie 

 

Maj to czas na kwitnięcie konwalii. Delikatne, cudownie pachnące, świetne do bukietów i 

oczywiście jako temat pracy plastycznej. Dziś podrzucam pomysł na konwalie zrobione z 

serduszek dziurkaczem ozdobnym.  

Materiały i przybory: 

 mały papierowy talerzyk 

 gazeta 

 pędzel, farba, podkładka 

 biały papier 

 dziurkacz ozdobny w kształcie serduszka 

 flamaster 

1.Gazetę malujemy na zielono a papierowy talerzyk na niebiesko. Wszystko pozostawiamy do 

wyschnięcia. Zdecydowanie lepiej przygotować te materiały wraz z dzieckiem niż skorzystać z 

gotowego kolorowego talerzyka i zielonego papieru. Przecież malowanie to prawdziwa frajda! 

 

 

 

https://www.ceneo.pl/45093085#cid=1601&crid=256229&pid=1320


2. Z gazety wycinamy liście i naklejamy je na środku talerzyka. Flamastrem rysujemy łodyżki 

konwalii. 

3. Dziurkaczem ozdobnym w kształcie serduszka wycinamy z białego papieru kształty. 

Samodzielne wycinanie serduszek to niezły sprawdzian siły. 

 

 

4. Wycięte serduszka naklejamy na łodyżkach konwalii. Trzeba je naklejać „do góry nogami”, wtedy 

wyglądają jak pojedyncze konwaliowe kwiatuszki. 

 



 



Zajęcia rozwijające kreatywność – plastyka Grzegorz Baran VIIa 

ZADANIE PLASTYCZNE 

Dzień dobry. Dzisiejsze zadanie związane jest z wiosną i tym 

co wokół nas się zmienia każdego dnia. Wiosną świat jest 

najpiękniejszy. Myślę, że każdemu z Was podobają się 

dmuchawce na łące. Na pewno chociaż raz dmuchnęliście w 

białą puszystą kulkę i patrzyliście jak rozwiewa się na wietrze.

TYLKO JAK TO NAMALOWAĆ? Przygotujcie kartkę z 

bloku technicznego w kolorze granatowym, brązowym albo 

ciemnozielonym, białą farbkę, rolki po papierze toaletowym, 

nakrętki od butelki, cienki pędzelek. A co więcej zobaczcie na 

filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y


 
Zajęcia rozwijające komunikowanie się - M. Papciak 
 
 

1. Przyporządkuj nazwy do pomieszczeń.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 



2.. Przyporządkuj przedmioty do pomieszczenia w domu.                                                         

Wklej etykietki z przedmiotami. 
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KARTA 17

1 WYTNIJ FRAGMENTY ILUSTRACJI. UŁÓŻ JE NA KARTCE PAPIERU WEDŁUG INSTRUKCJI,  
A NASTĘPNIE PRZYKLEJ. 

 INSTRUKCJA: 

 ● Na środku stoi duży, biały dom. 
 ● Obok, z prawej strony stoi mniejszy, czerwony dom. 
 ● Obok czerwonego domu rosną dwa drzewa. 
 ● Przed białym domem stoją zaparkowane dwa samochody:  

biały po lewej stronie i niebieski po prawej stronie. 

Ja
Tekst maszynowy
Załącznik nr 1.

grzeg
Maszyna do pisania
Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Grzegorz Baran  1 godz.

grzeg
Maszyna do pisania
uzupełnij karty pracy



KARTA 56

1 PRZYJRZYJ SIĘ ZDJĘCIU. PRZECZYTAJ ZDANIA I ZAZNACZ, CZY ZDANIE JEST PRAWDZIWE, CZY FAŁSZYWE. 
WPISZ W RAMKI LITERY: P – JEŚLI ZDANIE JEST PRAWDZIWE, LUB F – JEŚLI ZDANIE JEST FAŁSZYWE.  

NA POMOŚCIE SIEDZĄ DZIEWCZYNA I CHŁOPIEC. 

CHŁOPIEC SIEDZI PO LEWEJ STRONIE, A DZIEWCZYNA PO PRAWEJ. 

Z PRAWEJ STRONY WIDAĆ ŻAGLÓWKĘ. 

NAPRZECIWKO PO DRUGIEJ STRONIE JEZIORA WIDAĆ GĘSTY LAS I BUDYNKI.

NAD LASEM WIDAĆ CHMURY.
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Koncentracja uwagi   8

KARTA 1

ODSZUKAJ TAKI SAM UKŁAD FIGUR.
POKOLORUJ JE WEDŁUG WZORU.

Ja
Tekst maszynowy
Załącznik nr 1.

Ja
Tekst maszynowy
   

grzeg
Maszyna do pisania
Uzupełnij karty pracy



Koncentracja uwagi   11

KARTA 4

PRZERYSUJ FIGURY.
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KARTA 8

ODSZUKAJ TAKI SAM UKŁAD FIGUR.
POKOLORUJ JE WEDŁUG WZORU.



Zajęcia rozwijające kreatywność – informatyka. Grzegorz Baran 

Zajęcia informatyczne – „Wyszukaj literę w tekście” 

 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

http://pisupisu.pl/klasa2/wyszukaj-litere 

 

 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/wyszukaj-litere


 

Zajęcia rozwijające kreatywność- technika.  Kazimiera Ślusarczyk 

20.05.2020 r. 

Z kolorowego papieru wycinanie mebli pokojowych. 

Naklejanie na kartkę :  

stół, krzesła,fotel, szafa,łóżko,lampka nocna. 

 

21.05.2020 r. 

Wycinanie kwiatków z papieru kolorowego. 

Naklejanie na zieloną kartkę - ogródek wiosną. 

Zachowanie zasad bhp przy pracy z nożyczkami. 

Mycie rąk po skończonej pracy. 



VIIa M.Waśko Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 2 h lekcyjne 21.05.2020r. 

Temat: 

,,26 maja Dzień Mamy,,  

Proszę aby rodzic przeczytał dziecku zagadki, odpowiedź jest tylko jedna. 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo … . 

 

Jest jedna 

i zawsze kochana, 

swoje święto obchodzi 

26 maja. 

 

Dziecko czyta samo albo rodzic czyta dziecku. 

 

„Małym serduszkiem” 

Małym serduszkiem życzę Ci mamo 

Zdrowia, uśmiechu najwięcej. 

A za twą dobroć i miłość 

Przyjmij ten kwiatek w podzięce. 

 



„Dla mamy” 

Moja kochana mamusiu to dla Ciebie ten wierszyk, 

Dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcza i wietrzyk. 

Wiosną i latem- kwiaty, jesienią- liście jesienne. 

Bądź szczęśliwa mamusiu dziś, jutro, codziennie. 

 

„Kto mnie kocha?” 

Kto mnie może kochać więcej? 

Zmarznę- grzejesz moje ręce, 

Zszywasz spodnie, budzisz rano, 

Miód smarujesz mi na chlebie. 

Ty mnie kochasz a ja mamo 

Bardzo, bardzo kocham ciebie. 

 

Proszę aby dziecko narysowało laurkę dla Mamy. 

 

Wszystkim Mamom Najlepsze Życzenia. 
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