
VIIa M.Waśko Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 2 h lekcyjne 23.06.2020r. 

Temat:,,Dzień Taty,,  

Kolejność czynności: 

- zagadka o tacie (rodzic czyta dziecku), lub dziecko samo. 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

 

TATUSIU KOCHANY 

Tatusiu kochany, często tak bardzo 

zapracowany, powinszowanie 

jak skrzypiec granie w dniu Twego 

święta dla Ciebie mamy - bo Cię 

kochamy! Szczęście na co dzień 

niech jest przy Tobie, jak dąb bądź 

zdrowy i silny. Obyś miał zawsze 

spokojną głowę, a do nas dzieci 

nerwy stalowe. Cierpliwość 

świętą! Rękę nie ciężką! 

Dzięki za troskę, za 

przykład dobry. 

 

 

 

 

 



- Laurka na ,,Dzień Ojca,,  

Złóż kartkę A4 na pół. Najlepiej, aby była w jasnym kolorze. 

Na wierzchniej stronie narysuj łodygi kwiatów i liście. 

Z kolorowego papieru wytnij płatki kwiatów i przyklej je na szczytach narysowanych 

wcześniej łodyg. Możesz zrobić kwiaty w wersji 3D, przyklejając po kilka płatków w to samo 

miejsce, a następnie zaginając je na brzegach. 

Wewnątrz kartki napisz rymowankę lub zrób dodatkowy rysunek dla taty. 

 

- Laurka na ,,Dzień Ojca,, wersja druga. 

Wybierz dowolny kolor kartki z bloku technicznego A4. Zegnij kartkę na pół. 

Dziecko powinno przyłożyć dłoń do kartki tak, żeby znajdowała się obok zgięcia. 

Odrysuj dłoń ołówkiem i wytnij kształt, pamiętając, aby nie przeciąć miejsca zagięcia dwóch 

części papieru. 

Udekoruj kartkę dowolnym wzorem, a w środku napisz życzenia.  

 

- możesz wydrukować poniższą laurkę i ją pokolorować 



 

 

 

 

 

 

 



Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne Klasa VIIa Grzegorz Baran  22.06.2020 

Temat: Letnia matematyka 

Zad1. Zaznacz prawidłową odpowiedź 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Zad.2. Policz elementy 

 



 

 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność – plastyka VIIa  

23.06.2020   Grzegorz Baran 

Temat: Bezludna wyspa - malowanie świecą i farbami . 

Bezludna wyspa, na której każdy z nas chciałby się znaleźć (lecz wtedy nie byłaby już 

bezludna ;)). Rysunek wykonany białą kredką świecową na białej kartce magicznie pojawi się 

po pomalowaniu go farbami. 

 

Potrzebne nam będą: 

 

- farby akwarelowe lub plakatowe, 

- biała kredka świecowa lub biała świeczka, 

- biała kartka z bloku technicznego, 

- pędzelek. 

 

Na kartce z bloku technicznego (powinna być z dobrego, grubego papieru) rysujemy kredką 

lub świeczką nasz obrazek bezludnej wyspy. Postaraj się mocno przyciskać kredkę, by linie 

były dobrze zaznaczone. Farbami akwarelowymi lub plakatowymi (dość rozwodnionymi) 

malujemy kartkę. Zaczyna się na niej pojawiać wykonany przez nas przed chwilą rysunek!  

 

 

Teraz dopiero dokładnie widać, co narysowaliśmy ;) Możemy używać jednej farby lub kilku kolorów. 



A oto gotowe prace: 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność- informatyka Grzegorz Baran 22.06.2020 1 godz. 

Temat : Dopasuj zadanie do obrazka. 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

http://pisupisu.pl/klasa2/dopasuj-zdanie-do-obrazka 

Z poniższych zdań wybierz zdanie, które prawidłowo opisuje postać na obrazku. 
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	Temat: Bezludna wyspa - malowanie świecą i farbami .

