
Karta pracy XIX

1. Dzień Matki.





2. Piszemy życzenia dla naszych Mam.

Przepisz życzenia na laurkę, którą zrobisz dla swojej mamy.

Życzę Ci Mamo
stu lat życia w uśmiechu
i radosnych oddechów!
Milion chwil bez złości
i wszelkiej pomyślności! 

3. Zajęcia plastyczne.

Wykonaj laurkę dla mamy. Skorzystaj z instrukcji. 

Kartka-wyklejanka to najwspanialszy prezent, jaki możesz podarować mamie. Ta laurka z 
powodzeniem zastąpi bukiet kwiatów, ponieważ sama jest tak wiosenna jak to tylko możliwe. 
Jedyne, czego potrzebujesz by ją zrobić to liście i płatki kwiatów. Szablon załączam poniżej. 

Rzeczy, których potrzebujesz
kolorowe kwiaty, liście, klej hobbystyczny, kartka z bloku technicznego 



Przygotuj różnokolorowe kwiaty i liście o zróżnicowanym kształcie. Doskonale sprawdzi się w tym
celu nieco przekwitnięty bukiet lub kwiatki nazbierane w ogródku. Delikatnie oderwij płatki z 
kwiatów. Rozplanuj ich rozmieszczenie na kartce. Za pomocą kleju hobbystycznego przyklejaj 
płatki na rysunku mamy. Z liści możesz zrobić kołnierzyk. Poczekaj, aż klej wyschnie. 

4. Gospodarstwo – Ewelina Rączka.

W ramach przedmiotu gospodarstwa domowego przysyłam w poniższym linku film pt,, 25 
przydatnych pomysłów dla Twojego Gospodarstwa  Domowego’’

https://www.youtube.com/watch?v=ixk6gl-4Qmc 

Po obejrzeniu  filmu zastanów się nad projektem własnego pomysłu przedmiotu ,które przyda Ci się
do prostych prac domowych, a może odkryjesz w sobie prawdziwego wynalazcę?   
życzę Ci powodzenia   mile widziane zdjęcie lub filmik podeślij  na adres  
ewelinaraczka@interia.pl 

ABC- prac domowych -pomagaj i ucz się samodzielnie 

Sprzątaj za sobą 
Rano ściel łóżko
Myj naczynia 
Ścieraj kurze
Myj lustro
Odkurzaj, zamiatają
Składaj swoje ubrania
Porządkuj przedmioty według ich miejsca w szafach i regałach
Obsługuj sprzęty gospodarstwa domowego (pralkę , mikrofalówkę ,ekspres do kawy, żelazko itp.)
Proś o pomoc dorosłej osoby ,jeśli sobie z czymś nie radzisz pamiętaj o bezpieczeństwie i higienie 
pracy  oraz szczególnej ostrożności podczas włączania sprzętu elektrycznego .

Pomagaj rodzicom w gospodarstwie domowym 

mailto:ewelinaraczka@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ixk6gl-4Qmc


E.Rączka

5. Rękodzieło – Ewelina Rączka.

1. Z  butelki  po  napoju  spróbuj  wykonać  wazon  na  kwiaty,  zgodnie  z  instrukcją
przedstawioną na ilustracji. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.



Papieroplastyka- Wiosenne kwiaty z bibuły.

Obejrzyj film i wykonaj żonkila z bibuły.

https://www.youtube.com/watch?v=l0TAoJOxZRw

E. Rączka
 

6. Zajęcia muzyczne – Piotr Larysz.

Temat: Elementy dzieła muzycznego – RYTMIKA –   
             Ćwiczenia pulsu w muzyce.

Skopiuj link w okno przeglądarki i zapoznaj się z materiałem z filmu.

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

https://www.youtube.com/watch?v=wsKmYwVxIWs
https://www.youtube.com/watch?v=l0TAoJOxZRw


Temat:  Święto Mamy

Pokoloruj poniższy obraz:

Naucz się słów i melodii piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs

