
KARTA PRACY XVII

1. Świat gazet i czasopism. Różne rodzaje prasy.

Zapoznaj się z rodzajami gazet i czasopism.

• Gazety codzienne:

• Prasa dla młodzieży:



• Czasopisma tematyczne:

  

 

Sprawdź jakie masz gazety i czasopisma w domu.



2. Sposoby pisania dawniej i dziś.

Zapoznaj się czym i jak pisano dawniej i dziś



3. Zajęcia plastyczne – pokoloruj obrazki lub wykonaj samodzielnie prace plastyczną dowolną 
techniką o bibliotece.





4. Ogrodnictwo – Ewelina Rączka.

Warzywa strączkowe to rośliny o dużych nasionach, które uprawia się w celach spożywczych, a 

także jako składnik pasz dla zwierząt. Mają wiele właściwości zdrowotnych i są cenione w sztuce 

kulinarnej. Jakie rośliny zaliczamy do strączkowych? Jakie mają one właściwości i jak można je 

wykorzystać?

 fasola zwykła,

 fasola wielokwiatowa,

 groch zwyczajny,

 ciecierzyca pospolita,

 bób,



 soczewica jadalna,

 fasolnik,

 soja warzywna. 

Ciekawostka 

Oprócz tego, wiele roślin strączkowych rośnie w warunkach tropikalnych. W tropikach uprawia się 
kilka gatunków fasoli (między innymi fasolę mungo oraz półksiężycowatą), a także inne, mało 
popularne w Polsce warzywa takie jak nikla indyjska, łust głąbigroszek, wspięga pospolita oraz 
przewłoda mieczolistna.
Niektóre rośliny strączkowe są uprawiane jako rośliny pastewne. Zawierają one wiele białka, przez 
co są cennym składnikiem pasz. 

Zadanie do wykonania :
Obejrzyj film instruktażowy  https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ  Hodowla fasoli 
Przygotuj :słoik, wodę, gazę ,gumkę recepturkę  
umieść fasole na gazie  dokładnie jak w filmiku 
Obserwuj  co dzieje się z fasolą i zapisuj  wnioski.
Proszę o zdjęcia z wykonanego doświadczenia na adres : ewelinaraczka@interia.pl 
E.Rączka

5. Gospodarstwo – Ewelina Rączka.

Doskonalenie umiejętności zmienia poszewek na poduszkach.
Postaram się samodzielnie przebrać poszewki na poduszkach.
Kształcenie umiejętności dbania o czystość podłogi. 
Pomogę rodzicom zadbać o czystość połogi:
- odkurzę  podłogę lub dywan w wyznaczonym przez mamę pomieszczeniu                          pod jej  
nadzorem z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.                      lub                             
-- zamiotę podłogę  w wyznaczonym przez mamę pomieszczeniu.
Zasady bezpiecznego posługiwania się odkurzaczem
Odkurzacz podłączamy do gniazda suchymi rękami.                                              Nie wolno zbierać 
odkurzaczem:  gorącego popiołu,  niedopałków papierosów                 i zapałek,  ostrych 
przedmiotów (odłamków szkła), - gipsu - wody itp                Nie wolno nie odkurzać odkurzaczem 
ludzi ani zwierząt.                                       Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez 
pociągnięcie za wtyczkę                        a nie za przewód zasilający                                                     
Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru sprzątającego.                   Nie stawać 
na wężu ssącym.                                                                                                  Nie blokować otworu
wlotowego.                                                                                                   Nie zanurzać urządzenia 
w wodzie .                                                                                  Przenosić odkurzacz korzystając z 
uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż).                         Nie używać w przypadku uszkodzenia 
przewodu zasilającego, lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. 

Sprzątanie.

mailto:ewelinaraczka@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ


Jakie prace wykonywane są na ilustracjach:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………….
Pokoloruj ilustracje. 



Myjemy okno.
Pod nadzorem rodzica pomogę umyć okno.
Przeczytaj i zapamiętaj.
Zasady bezpieczeństwa w czasie mycia okien.

 Pracę tę mogę wykonywać za zgodą rodziców i pod  ich nadzorem.

 Muszę być ubrana w odpowiedni strój, który nie ogranicza ruchów.

 Muszę mieć ubrane odpowiednie obuwie: płaska podeszwa, stabilne np. typu sportowego.

 Zwiąże włosy.

 Zdejmę biżuterię: pierścionki, bransoletki.

 Usunę wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy                  np. flakony , 
doniczki z kwiatami.

 Nie wychodzę na  żadne podwyższenia typu:  stołki, taborety, pracę wykonuje z podłogi.

 Samowolnie nie biorę i nie używam żadnych środków czystości, detergentów.

 Słucham wskazówek i poleceń rodziców.  

 Żadnych czynności nie wykonuję samowolnie.   

E.Rączka

6. Zajęcia muzyczne – Piotr Larysz.

Temat : Instrumenty smyczkowe.

Wklej link w okno przeglądarki i zapoznaj się z instrumentami.

Instrumenty Smyczkowe
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528

Skrzypce :
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w

Altówka:
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc

Wiolonczela:
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4

Kontrabas:
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU

Rozwiąż zadania:

https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
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https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528


 Co to są instrumenty smyczkowe?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

........................................................................

 Wymień  cztery  instrumenty  wchodzące  w  skład  instrumentów

strunowych smyczkowych.

a) …………………………….…

b) …………………………….…

c) ……………………………….

d) ……………………………….

 Czym różni się altówka od skrzypiec?

………………………………………………………………………………………………

 Wyjaśnij różnicę między kontrabasem a wiolonczelą.

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Pokoloruj rysunki:









Temat:  Ćwiczenia pamięci  muzycznej.

Rozwiąż zadanie:



Zagraj w gry  online:
Kiedy wkleisz link w okno przeglądarki i naciśniesz enter odczekaj kilka sekund , aby załadowała 
się gra.
Powodzenia ! ! !

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-spostrzegawczosc/17/memory-
instrumenty-ii
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