
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne Klasa VIIa Grzegorz Baran 1godz. 17.06.2020 

Temat: Mieszkańcy polskich lasów. 

 

 

 













Zajęcia rozwijające komunikowanie się - M. Papciak 

1. Zwierzęta mieszkające w lesie. Nazwij zwierzęta. Można wydrukować podwójnie kartę i bawić sie w grę memo. 

(wyciąć karty położyć do góry nogami i odkrywać po 2 szukając pary. Zalecana ilość graczy w memory to 2 osoby. 

Zabawa polega na zebraniu jak największej liczby par, każda osoba odwraca 2 wybrane kartoniki i jeżeli jest to para to 

odkłada je na bok i gra dalej) 

 

 

 

 

 



2. Dopasuj nazwę do obrazka 

           

           

        JELEŃ 

            

         

           

        LIS   

         

 

        SOWA  

 

 

        NIEDŹWIEDŹ 

 

           

   

       

    JEŻ  

 

 



 



Zajęcia rozwijające kreatywność- informatyka Grzegorz Baran 17.06.2020 1 godz. 

 

Dopasuj dni tygodnia – W tym ćwiczeniu musisz wykazać się znajomością dni tygodnia. Twoim 

zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie jaki dzień tygodnia jest poszukiwany w każdej z kolejnych 

układanek. Przeciągnij odpowiednie puzzle, pamiętając że nie wszystkie z nich zostaną wykorzystane. 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-dni-tygodnia/ 

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-dni-tygodnia/


grzeg
Maszyna do pisania
Zajęcia rozwijające kreatywność – plastyka VIIa 
19.06.2020   Grzegorz Baran






Zajęcia rozwijające kreatywność – plastyka VIIa  

18.06.2020   Grzegorz Baran 

 

Obrazki z gliny samoutwardzalnej 

 

Materiały i przybory: 

 glina samoutwardzalna 

 podkładka 

 zabawki do ciastoliny: wałek, narzędzia do rzeźbienia 

 suche makarony różnych gatunków 

 farby, pędzle, gazety 

 

 

 

 

 

https://www.ceneo.pl/20282343#cid=1601&crid=273576&pid=1320


 

1. Nieduży kawałek gliny samoutwardzalnej zagniatamy w kulkę, solidnie spłaszczamy a 

następnie wałkujemy na placek. 

2. Przy użyciu narzędzi dostępnych w zestawach ciastoliny robimy dziurki i kreseczki. Do 

dłubania w glinie możemy również wykorzystać patyczki kreatywne, wykałaczki… 

3. Jeden z obrazków powstał przez odciskanie suchych makaronów na placku gliny. Dało to 

bardzo ciekawe efekty. 

4. Glinę pozostawiamy do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta gliny. 

5. Kolejnym krokiem jest pomalowanie obrazków.  

 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność - Technika    Kazimiera Ślusarczyk 

 

17.06.2020 r. 

Wycinanie z tektury koła, kwadrat, trójkąt i prostokąt. 

 

18.06.2020 r. 

Wydzieranie kawałków papieru kolorowego i naklejanie na tekturowe figury: 

koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. 



Muzyka - Piotr Larysz 

Temat:  Nauka słów i melodii piosenki „Lato czeka” 

Wklej link w okno przeglądarki i naucz się słów i melodii piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

Pokoloruj obraz: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0


VIIa M.Waśko Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 2 h lekcyjne 18.06.2020r. 

Temat: ,,Zagadki o pojazdach- poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie.,, 

Kolejność czynności: 

Proszę aby rodzic przeczytał dziecku poniższe zagadki, dziecko odpowiada albo pokazuje. 

Można wtedy jechać na nim 

kiedy kręci się nogami. 

 

Postaw na niej jedną nogę, 

a natychmiast rusza w drogę.  



Nie mają kół, 

a jadą w dół. 

Po śniegu białym, 

torze wspaniałym. 

 

Pod dowództwem kapitana. 

Płynie po morzach i oceanach. 

 

 

 

 

 



Żelazną szosą 

koła go niosą. 

Czerwone światło 

zatrzyma go łatwo. 

 

Jaki ptak ma skrzydła, 

ale nie z piórek? 

Bardzo wysoko 

wzbija się w górę. 

 

 

 


	Obrazki z gliny samoutwardzalnej

