
Karta pracy XXIII

1. Utrwalenie poznanych figur geometrycznych. Klasyfikacja figur.



2. Poznajemy tajemnice ogrodu. Rośliny i zwierzęta występujące w ogrodzie.

 Obserwacje przyrodnicze. Oglądnij swój ogród przy domu. Jeżeli nie masz ogrodu, to 
oglądnij zdjęcia przedstawiające ogrody w różnych porach roku.





 Przeczytaj samodzielnie tekst lub poproś o przeczytanie. Przyjrzyj się ilustracją i uzupełnij 
tabele.





 Czynności ogrodnika. Uzupełnianie zdań.



3. Sztuka użytkowa – Magdalena Papciak.

Lampiony ze słoika i kwiatów polnych

Potrzebne będą: 
- słoiki, 
- taśma dwustronna, 
- polne kwiaty
- nożyczki
- świeczki

Wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=BhPC0wz2x7c

Powodzenia !! :)

https://www.youtube.com/watch?v=BhPC0wz2x7c


4. Dziewiarstwo – Karolina Putyło – Buś.

Zadanie . Pokoloruj kolorowankę z narzędziami do szycia.



5. Gospodarstwo – Karolina Putyło – Buś.

Na dworze coraz cieplej. Można zatem przygotować piknik i razem z rodzicami miło spędzić czas.
W parku, w ogrodzie, na łące, nad rzeką lub nad jeziorem, a nawet na plaży – piknik możesz 
urządzić, gdzie tylko zechcesz, ale warunek jest jeden – zawsze na świeżym powietrzu!
Potrzebujesz dużego koca, lub piknikową matę by móc wygodnie usiąść i rozłożyć jedzenie. 

Kolejnym niezbędnym elementem jest kosz lub torba, w której przyniesiemy wszystkie smakołyki i 
napoje.

       
Nie musisz zabierać ze sobą porcelany – wystarczą papierowe kubki i talerzyki . Nie zapomnij o 
sztućcach, najlepiej nie plastikowe, a jeśli już to takie wielokrotnego użytku – pamiętaj o 
środowisku. 

Warto zabrać także serwetki, papierowe ręczniki i mokre chusteczki, dzięki którym będzie można
szybko wytrzeć wszelkie zabrudzenia. Przydadzą się także worki na śmieci i odpady.



  
Na kilka dni przed piknikiem warto pomyśleć o menu i zrobić odpowiednie zakupy. Warto wziąć 
pod uwagę takie potrawy, które łatwo przewieziemy i nie będą one trudne do zjedzenia. Raczej 
trzeba unikać jedzenia, które szybko się psuje pod wpływem wysokiej temperatury. Piknikowe 
przysmaki powinny być lekkie i łatwostrawne, a przy okazji muszą zachować swój smak i 
konsystencję przez kilka godzin. Pamiętaj o napojach!
Jeśli zależy nam na odpoczynku, to warto zabrać ze sobą ulubioną książkę lub magazyny. Sprawdzą
się także wszelkie gry towarzyskie, takie jak kalambury, scrabble czy karty. Jeśli towarzystwo lubi 
spędzać czas aktywnie i na sportowo, to nie można zapomnieć o piłce lub rakietach do badmintona.
Miłej zabawy 

Przepis na ciasto z owocami i kruszonką na maślance

Składniki:

 3 jajka
 2 i ¾ szklanki mąki

 ½ szklanki oleju

 1 szklanka cukru

 1 szklanka maślanki

 3 łyżeczki proszku do pieczenia

 owoce

Wykonanie:

1. Jajka z cukrem utrzyj mikserem na jednolitą masę.
2. Dodaj olej i pozostałe składniki. Mieszaj do połączenia się składników.

3. Całość przelej do formy do pieczenia.

4. Na górze ciasta ułóż umyte i pokrojone owoce.

5. Przygotuj kruszonkę. Za pomocą siekacza do kruchego ciasta, połącz ze sobą 50 g zimnego 
masła, 50 g cukru pudru oraz 50 g mąki. Posyp nią masę.



6. Blaszkę z ciastem włóż do rozgrzanego piekarnika i piecz w 180°C przez ok. 50 minut, do 
tak zwanego „suchego patyczka”.

Uwaga! Owoce podczas pieczenia puszczają sok, który może powodować przebarwienia na 
blaszce. Do wypieku z owocami warto wybrać formę z powłoką teflonową lub ceramiczną albo 
użyć papieru do pieczenia!

Smacznego 

6. Zajęcia muzyczne – Piotr Larysz.

Temat: Rozpoznawanie instrumentów muzycznych.
Rozwiąż zadania: 



Pokoloruj rysunek i nazwij instrumenty z obrazka:



Temat: Rozwiązywanie zadań muzycznych – ćwiczenia pamięci.
Rozwiąż karty pracy:
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