
KARTA PRACY XVI

1. Kodeks zachowań wobec innych ludzi. Zasady postępowania.

• Jestem życzliwy w stosunku do innych.

• Pomagam potrzebującym.



• Witam się ze znajomymi.



2. Działania na liczbach w zakresie 10.



3. Zajęcia kulinarne – przygotowanie przekąski z ciasta francuskiego.

Parówki w cieście francuskim.

Składniki:

• 5 klasycznych parówek

• 5 plasterków dobrego sera

• 250 g ciasta francuskiego

• dodatkowo: odrobina rozbełtanego jajka.

Ciasto francuskie kroimy wzdłuż na paski o szerokości około 2 cm. Plasterki sera posypujemy 
słodką papryką. Owijamy parówki serem (dłuższym bokiem i papryką do parówek), a następnie 
paskami ciasta. Ciasto lekko dociskamy. Smarujemy roztrzepanym jajkiem. 

Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni i 
pieczemy około 20 minut, aż ciasto się ładnie zarumieni. Podajemy z keczupem, sosem 
czosnkowym lub innym ulubionym. Smacznego!



4. Sztuka użytkowa – Magdalena Papciak.

MALOWANIE NITKĄ - kwiecista łąka

Przygotuj:

 papierowy talerzyk 
 odrobinę dość gęstej farby plakatowej - 2-3 kolory
 kawałek nitki 
 dwie kartki cienkiego papieru 
 pędzelek 
 twardy, płaski ciężarek, np. deseczka kuchenna, książka w twardej oprawie, tacka itp. 

Technika plastyczna malowanie nitką

1. Połóż kartkę na gładkim blacie.

2. Nałóż kilka kleksów farby na talerzyk.

3. Zanuż nitkę w farbie zostawiając czysty kawałek na jednym końcu. *Pomóż sobie palcami i
pędzelkiem.

4. Połóż  nitkę  na  kartce  w dowolny sposób,  ale  tak,  żeby "czysty"  koniec  wystawał  poza
krawędź papieru..

5. Przyłóż drugą kartką i nakryj .

6. Połóż płasko lewą dłoń na ciężarku i lekko dociśnij.

7. Złap nitkę w palce prawej ręki i wyciągnij.

8. Powtarzaj proces.

9. Wysusz papier.

10. Obracaj kartkę i uwolnij wyobraźnię. Opowiedz co widzisz.

Mała podpowiedz: https://www.youtube.com/watch?v=_9doFN8I3Kc

https://www.youtube.com/watch?v=_9doFN8I3Kc


https://2.bp.blogspot.com/-U9_FAvKIZZ0/WcaMQqlXE3I/AAAAAAAABi0/NUR5q2aOs5AqlTmoCOvLL1-GEUzfRzubACEwYBhgL/s1600/TP%2Bmalowanie%2Bnitka2..jpg


5. Dziewiarstwo – Karolina Putyło-Buś.

Temat: Ściegi ręczne. Zastosowanie poznanych ściegów w praktyce.
Zadanie 1. Dopasuj etykiety do obrazków.

                                 

                 

       
NOŻYCZKI AGRAFKA
NICI MIARA KRAWIECKA
IGŁA NAPARSTEK

Ściegi ręczne wykonuje się igłą przewlekając ją wraz z nicią przez tkaninę. Podczas fastrygowania i
pętelkowania tkanina leży na stole,  a szew jest  równo spięty szpilkami,  aby się nie przesuwał.
Technika wykonania ściegu, jego długość i sposób ułożenia nici są cechami charakterystycznymi
dla rodzaju danego ściegu. Również sposób trzymania tkaniny podczas szycia ręcznego zależy od
rodzaju ściegu i kierunków szycia.

Na zajęciach poznaliśmy następujące ściegi:



Przygotuj dwa kawałki materiału, igłę i nitkę, oraz nożyczki. Z pomocą rodzica, potrenuj poznane 
ściegi. Zszyj ze sobą kawałki materiału. 
Jeżeli chcesz potrenować bardziej, zachęcam do uszycia własnej przytulanki – kota.
1. Wydrukuj poniższy szablon kota i wytnij go. 
2. Odrysuj szablon tułowia i ogona na wybranym materiale. Każdy dwa razy.
3.Wytnij po śladzie elementy. 
4. Zszyj ze sobą dwa elementy tułowia, za pomocą wybranego ściegu:

5. Kiedy już będziesz zbliżać się do końca zszywania dwóch elementów, do środka włóż watę lub 
kawałki materiałów, tak by kot nabrał kształtów. Zszyj elementy do końca ze sobą. 
6. Podobnie postępuj z ogonem.
7. Przyszyj ogon do kota w wybranym przez Ciebie miejscu. 



Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa w trakcie szycia:

 Zabrania się wkładania do ust szpilek, igieł i innych przedmiotów. 

 Zabrania się wpinania w swoją odzież szpilek i igieł .

 W trakcie szycia jesteśmy skupieni na wykonywanych czynnościach, uważamy na palce rąk.

 Nie rzucamy, nie machamy nożyczkami. Podajemy je zamknięte stroną z uchwytem.

K. Putyło-Buś



6. Gospodarstwo – Karolina Putyło-Buś.

Temat: Jak nie marnować jedzenia?
Warto planować posiłki na cały tydzień, żeby oszczędzić czas, pieniądze a przede wszystkim nie 
marnować jedzenia.  Można to zrobić w prosty sposób. Usiądź z mamą i zapisz plan posiłków na 
cały tydzień. Następnie sporządź listę zakupów. Można to zrobić według wzoru:

Jak już zrobisz zakupy, ważne jest przechowywanie zakupionych produktów. Jeśli będziesz dobrze 
je przechowywać to na pewno będą dłużej świeże i dobre do spożycia. Przedstawiam Ci kilka 
zasad, dotyczących przechowywania produktów:



Planując kolejne posiłki warto uwzględnić użycie produktów, które mogą nam zostać z 
wcześniejszego dania. Tym sposobem nic się nie zmarnuje. 

Pozdrawiam K. Putyło-Buś



7. Rękodzieło – Ewelina Rączka.

Świecznik z gałęzi drzewa
Proszę zapoznać się z filmem instruktażowym https://www.youtube.com/watch?v=3pg6GYoJ9t4
Wykonać świecznik  z pomocą osoby dorosłej pamiętając o bezpieczeństwie podczas pracy i 
zachowaniu ostrożności  podczas klejenia na gorąco i przecinania gałęzi sekatorem  

Pozdrawiam E. Rączka  

https://www.youtube.com/watch?v=3pg6GYoJ9t4

