
KARTA PRACY X

1. Oszczędzamy wodę i energię.





2. Segregujemy śmieci.

3. Zajęcia kulinarne – deser z galaretki.

Wykonaj według przepisu na opakowaniu swoją ulubioną galaretkę. Udekoruj ją owocami bitą 
śmietaną. 



4. Dodajemy i odejmujemy w zakresie 10.





5. Sztuka użytkowa.

Wypełnij kontur kawałkami papieru kolorowego :



6. Rękodzieło.

Sztuka użytkowa 

Zapraszam do zapoznania się z materiałem w linku:

http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-plastiskowej-butelki-zabawki-ze-smieci/?
fbclid=IwAR1kJs5WMpvzWR4h7W-Urg-4PJzu6iNljSpiGrQ6CIrhkUQ7fAvCo53sQPQ  

Oto kilka propozycji na wykorzystanie butelek plastikowych. Znajdź niepotrzebną butelkę 
plastikową i z pomocą rodzica stwórzcie coś wyjątkowego. Liczy się kreatywność, pomysł i 
twórcza praca ucznia.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas wycinania nożykiem czy nożyczkami oraz prawidłowego 
stosowania się do instrukcji klejenia na gorąco. Ze względu na małe elementy i drobne koraliki 
dekoracyjne, pamiętajcie o bezpiecznym i niedostępnym dla małych dzieci miejscu ich 
przechowywania.

    

http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-plastiskowej-butelki-zabawki-ze-smieci/?fbclid=IwAR1kJs5WMpvzWR4h7W-Urg-4PJzu6iNljSpiGrQ6CIrhkUQ7fAvCo53sQPQ
http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-plastiskowej-butelki-zabawki-ze-smieci/?fbclid=IwAR1kJs5WMpvzWR4h7W-Urg-4PJzu6iNljSpiGrQ6CIrhkUQ7fAvCo53sQPQ


7. Ogrodnictwo.

Gdy wiosenne słońce coraz mocniej przygrzewa, ogrody zaczynają tętnić życiem. Pojawiają się 
pierwsze wiosenne kwiaty, z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Nie bez powodu wiosna 
uważana jest za najpiękniejsza porę roku. Pierwsze cieplejsze dni to także sygnał dla nas, że 
przyszedł czas rozpoczęcia sezonu prac ogrodowych.

Rozpocznij porządki

Wiosna to najbardziej pracowita pora roku w ogrodzie. Wysiewamy nasiona, przycinamy pędy, 
sadzimy i nawozimy rośliny. Jeśli chcemy, aby nasz ogród zakwitł setkami kolorów – właśnie teraz 
powinniśmy o niego zadbać. Pora zatem zabrać się do pracy i porządkowania ogrodów po zimie. 
Powinniśmy śledzić prognozy pogody, gdyż wiosenne przymrozki mogą wyrządzić duże szkody w 
naszych ogrodach.



Grabimy pozostawione jesienią zaschnięte liście i łodygi bylin, aby umożliwić rozwój młodych 
pędów. Ziemię należy głęboko przekopać, usuwając wszystkie chwasty. Podlewamy i spulchniamy 
wierzchnią warstwę ziemi wokół krzewów i drzew.

Zdejmij zimowe okrycia

Usuwanie zimowych okryć drzew, krzewów i bylin rozpoczynamy zaraz po ustąpieniu mrozów, 
gdy wystąpi kilka kolejnych dni bez ujemnej temperatury. Zwykle jest to pod koniec lutego lub w 
połowie marca. Usypane przed zimą kopczyki ziemi lub kory u nasady pędów pozostawiamy 
jeszcze przez jakiś czas na wypadek wystąpienia nagłych przymrozków. Zimowe okrycia 
(agrowłókniny, maty słomiane) warto także mieć "pod ręką" w razie powrotu przymrozków.

Przytnij rośliny

Wykonujemy cięcie prześwietlające drzewek owocowych, które polega na wycięciu kilku lub 
kilkunastu pędów w taki sposób, aby do środka korony lepiej dochodziło światło i powietrze. 
Skracamy lub usuwamy nadmiernie zagęszczone pędy jabłoni, grusz, czy śliw. Przy okazji 
usuwamy z pędów zaschnięte owoce (tzw. mumie) porażone w poprzednim sezonie przez choroby 
lub szkodniki. Przycinamy krzewy ozdobne, które będą kwitły na pędach tegorocznych (np. 
budleje). Krzewy kwitnące wiosną (wierzby, forsycje) przycinamy dopiero po ich przekwitnięciu. 
Można rozpocząć cięcie iglaków – przede wszystkim pędy, które zostały uszkodzone w czasie zimy.
Rany powstałe po cięciu należy posmarować maścią ogrodniczą, która zwiera środek grzybobójczy.

Przystępujemy do pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika – wygrabiamy filc, suchą 
trawę i liście. Może okazać się konieczne przeprowadzenie aeracji, czyli napowietrzenia trawnika. 
Wykonujemy ją aeratorem lub poprzez nakłuwanie darni widłami. Bardzo istotne jest wałowanie 
darni. Zabieg ten polega na dociśnięciu walcem kęp trawy, które z powodu zamarzania i 
odmarzania gleby zostały wypchnięte ponad powierzchnię gruntu. Uzupełniamy ubytki trawy. 
Wysiewamy nasiona na spulchnioną ziemię, a następnie przykrywamy cienką warstwą ziemi, 
wałujemy i regularnie podlewamy. Ćwiczenie Wykonaj jedna z prac ogrodniczych w swoim 
ogrodzie, sadzie ,działce lub warzywniaku. Nadeślij zdjęcie jak Ci poszło na adres mailowy 
ewelinaraczka@interia.pl  Powodzenia Pozdrawiam E. Rączka

mailto:ewelinaraczka@interia.pl




8. Gospodarstwo.

22 kwietnie obchodzimy Dzień Ziemi.

Na zajęciach gospodarstwa domowego zajmiemy się omawianiem segregacji śmieci, oraz co zrobić 
by ratować naszą planetę. Z roku na rok stan naszej planety ulega pogorszeniu a Wyspa Śmieci na 
Oceanie Spokojnym jest kilkukrotnie większa od Polski. Jeśli jest dla nas jakaś nadzieja, są nią 
najmłodsi członkowie społeczeństwa, dzieci i młodzież ,dlatego warto zainteresować się 
świętowaniem Dnia Ziemi. 

Obejrzymy zatem krótka prezentację 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g 

Wykonaj karty pracy  (załączone w pliku .pdf)

Stwórz plakat nawołujący do dbania o naszą Planetę pt ,,O Ziemię zawsze dbam, nawyki dobre 
mam’’.

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g
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