
KARTA PRACY VII

1. Rękodzieło.

Link z instruktażem jak zrobić wielkanocną kurkę z opakowania po jajkach

 https://www.youtube.com/watch?v=36dLBk3opOM    

2. Sztuka użytkowa.

Ozdoby z masy solnej :

Przepis na masę solną: 1 szklanka mąki, pół szklanki soli, pół szklanki wody.
Co nam będzie potrzebne: wałek do ciasta, linijka, wykrawaczka w kształcie jajka, łopatka, słomka 
do picia (do zrobienia dziurek), papier pergaminowy, farby, pisak (opcjonalnie), sznurek lub 
wstążka.
Jak to zrobić?

• Wymieszaj razem mąkę, sól i wodę. Ugniataj, aż ciasto będzie miało gładką konsystencję.
• Rozwałkuj ciasto na grubość około 6 mm i wytnij z niego różne wielkanocne kształty za 

pomocą wykrawaczek.
• Wykrojone kształty połóż na blasze wyłożonej papierem pergaminowym. W każdej ozdobie 

zrób dziurkę za pomocą słomki do picia.
• Ozdoby włóż do piekarnika i susz w temperaturze 120 stopni przez około 2 godziny.
• Jak już ozdoby z masy solnej dokładnie wyschną i ostygną to pora je pomalować. 

Najszybciej robi się to za pomocą farby w sprayu jednak zwykła farba akrylowa, plakatowa 
również będzie dobra. 

• Poczekaj, aż farba dokładnie wyschnie. Za pomocą pisaka możesz zrobić na ozdobach różne
wzorki lub szlaczki. 

• Przepleć przez otwór sznurek lub wstążkę, zrób pętelkę i zawieś.

https://www.youtube.com/watch?v=36dLBk3opOM


3. Zajęcia muzyczne.

Rozwijanie zdolności słuchowych.

• Skopiuj poniższy link do przeglądarki i zapoznaj się z brzmieniem orkiestry symfonicznej:
           
               https://www.youtube.com/watch?v=SHWoQrLnstU

• Skopiuj poniższy link do przeglądarki i pokoloruj instrumenty online:

                     https://www.kolorowankionline.net/instrumenty-muzyczne

• Pokoloruj poniższy rysunek:

https://www.youtube.com/watch?v=SHWoQrLnstU
https://www.kolorowankionline.net/instrumenty-muzyczne




4. Gospodarstwo.

Trening prasowania :

1. Zapoznaj się z budową żelazka na podstawie instrukcji.
2. Wskaż na żelazku poszczególne elementy omówione w instrukcji.
3. Wybierz do prasowania 3 różne, własne ubrania. (np. spodnie, bluzkę, koszulę, spódnicę)
4. Sprawdź na metkach wybranych ubrań w jakiej temperaturze możemy je prasować.
5. Uzupełnij wodę w żelazku.
6. Ustaw temperaturę.
7. Podłącz żelazko do prądu. Zachowaj zasady BHP i bądź ostrożny.
8. Wyprasuj trzy ubrania.
9. Wyprasowaną odzież powieś na wieszaku lub poskładaj i ułóż w szafie.



5. Plastyka – zabawa z origami.

Wykonaj z wyciętych przez siebie kółek obrazek kurczaka i koszyczka.


