
KARTA PRACY XIV

1. Wiosna w lesie.

Przeczytaj zagadki i spróbuj odgadnąć o czym opowiadają.

Sosnowy, dębowy,
stary lub młody

rosną w nim grzyby,
rosną jagody. 

W nim rosną drzewa,
w nim ptaki śpiewają.

W nim małe i duże
zwierzęta mieszkają. 

Z ostrych kłów to zwierzę słynie.
Przyjaźń z nim niepewna.

Ona locha on odyniec.
Świnka to ich krewna.

On późną jesienią, obrośnięty w tłuszczyk,
idzie przespać zimę gdzieś w tatrzańskiej puszczy.

Rude, małe siostrzyczki ciągną w lesie patyczki,
z których kopczyk powstanie,
ciepłe, wspólne mieszkanie.

Jak się zwie to ich siedlisko? Na pewno …

Smukłe drzewo w białej szacie
wszyscy je na pewno znacie.

To zwierzątko w dziupli mieszka,
chętnie niesie tam orzeszka

Rośnie w lesie taki krzew, 
który orzechami obdaruje Cię.



2. Rośliny i zwierzęta na wiosnę w lesie.

Przyjrzyj się ilustracją i rozpoznaj rośliny i zwierzęta które występują w lesie







3. Odejmowanie liczb w zakresie 10.

Wykonaj odejmowanie według wzoru podanego w pierwszym przykładzie :



4. Zajęcia kulinarne – wiosenne kanapki.

Przygotuj z mamą kanapki. Potrzebne Ci będą: chleb, masło, kilka listków sałaty zielonej, plasterki 
sera żółtego, rzodkiewki, świeży ogórek, pomidor i szczypiorek.

Kromki chleb posmaruj masłem. Sałatę, szczypiorek, rzodkiewkę, ogórka i pomidora umyj pod 
wodą i osusz. Pokrój w plasterki rzodkiewkę, pomidora i ogórka. Szczypiorek posiekaj drobno.

Na chleb posmarowany masłem połóż liść sałaty, plasterek sera, rzodkiewki ogórka i pomidora. 
Posyp wszystko szczypiorkiem. Ułóż ładnie na talerzu i poczęstuj rodzinę. Smacznego!

5. Sztuka użytkowa - Wiosenne drzewo.

Wiosna w pełni sady zakwitły pięknie, proponuję wykonać drzewko wiosenne.

 Wytnijmy najpierw pień z koloru papierowego, następnie przyklejmy na białą kartkę.



 Do wykonania kwiatów potrzebne nam będą patyczki kosmetyczne przewiązane gumką.

 Wybierzmy farby w kolorze wiosennych kwiatów. Następnie maczamy patyczki w farbie.

 Odbijamy ślady  na wcześniej przygotowanej kartce z pniem.

Kochani a jak wam wyszło drzewko? Zróbcie zdjęcie i pokażcie :))

6. Gospodarstwo - łazienka.



Zadanie 1. Nazwij i podpisz przedmioty znajdujące się w łazience. 



Zadanie 2. Pokoloruj przedmioty które mogą znaleźć się w łazience. 



Zadanie 3. Zasady korzystania z łazienki.

     

    

   

Zadanie 4. Pomóż mamie wysprzątać łazienkę. Poniżej załączam listę zadań, która ułatwi waszą 
pracę. 



7. Dziewiarstwo.

Dzisiaj dowiemy się, jak powstają materiały włókiennicze z których powstają nasze ubrania.  

By można mówić o powstaniu materiału, potrzebujemy włókna z którego  powstanie nić. 
Wyróżniamy włókna naturalne i syntetyczne. 



Włókna naturalna to włókna roślinne i włókna pochodzenia zwierzęcego. 

Włókna roślinne pozyskuje się z różnych części roślin – nasion (bawełna), łodyg (len, konopie, 
juta, ramia), liści (sizal – włókno otrzymywane z agawy) lub owoców (włókna kokosowe).

Włókna pochodzenia zwierzęcego uzyskuje się na przykład z włosów ssaków (wełna, włosie), a 
także z wydzielin zwierzęcych (jedwab).

Przędza to nitka która powstaje z odpowiedniego przerobienia włókna np. skręcenia włókien. 



Tkaninę tworzy dwie nitki, które są ułożone względem siebie pod katem prostym i się przeplatają. 

Dzianina jest wyrobem powstałym z połączenia ze sobą oczek w wyniku dziania w sposób ręczny 
lub maszynowy.

Zapraszam do obejrzenia filmów:

Jak przerobić wełnę na nici? https://www.youtube.com/watch?v=DLN52rC0cGo
Tkanie na krosnach. https://www.youtube.com/watch?v=Owc_nOro5jQ
Proces produkcji tkanin. https://www.youtube.com/watch?v=z14hvPRXBcs

Na koniec dzisiejszych zajęć spróbuj stworzyć własną tkaninę, którą wykorzystasz jako zakładkę do
książki. Dokładna instrukcji w filmie:

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

https://www.youtube.com/watch?v=z14hvPRXBcs
https://www.youtube.com/watch?v=Owc_nOro5jQ
https://www.youtube.com/watch?v=DLN52rC0cGo


8. Gospodarstwo – Bezpieczeństwo w domu.

Witam serdecznie przypominam o bezpieczeństwie w domu  
Zachęcam do obejrzenia filmu i poczytaniu przez rodziców dzieciom, informacji by zapobiec 
katastrofom jakie czyhają na nas w domu.

 https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-domu/Dmsoqb2l9   

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-domu/Dmsoqb2l9

