
Karta Pracy XXVII

1. Z tatą powędruję w świat.

• Czytanie wiersza „Dzień Taty” – przeczytaj lub poproś o przeczytanie wiersza. Jeżeli 
możesz, naucz się go na pamięć.



• Wykonaj polecenia:



• Moje zabawy z tatą.



• Układamy życzenia dla taty – wykonaj laurkę i wpisz życzenia dla taty.

Tato, Tato ukochany,
my życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
sto całusów z całej mocy. 



2. Już wkrótce wakacje – pożegnanie szkoły.

• Wykonaj polecenie:



• Przeczytaj lub poproś o przeczytanie wiersza „Wakacyjny Dzwonek”.



3. Sztuka użytkowa – Magdalena Papciak.

Okulary - wakacyjne plany

Potrzebne będą:

 karton

 klej

 nożyczki

 czarna słomka

 kredki

 farba

 pędzel

Rysujemy 2 kółka w który malujemy swoje wakacyjne plany. Z kawałków czarnej słomki 
wyklejamy kontury okularów. Szerokim pędzlem maczanym w farbie robimy ślady stemple tworząc
tło.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=RcUfmvm-lEE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=RcUfmvm-lEE&feature=emb_title


4. Dziewiarstwo – Karolina Putyło – Buś.

Temat: Kolorowe ptaki z włóczki.

Postępuje według instrukcji zamieszczonej na rysunkach. Możesz użyć włóczki dowolnego koloru. 
Im więcej sznurków, tym większego ptaszka przygotujesz. Poproś kogoś o pomoc przy wiązaniu 
sznurków  Miłej pracy.



5. Gospodarstwo – Karolina Putyło – Buś

Dzisiejszym Waszym zadaniem jest: - posprzątać podłogi w całym domu. Proszę o przygotowanie 
niezbędnych narzędzi porządkowych do wykonania zadania.

6. Rękodzieło – Ewelina Rączka.

Witam Serdecznie wszystkich uczniów.  Z okazji zbliżającego się dnia ojca, pragnę Was zachęcić 
do zrobienia małej niespodzianki dla swojego rodzica w postaci rękodzieła.
Wiszący plakat dla taty z wykorzystaniem tektury falistej.

  Z Pomocą osoby dorosłej wydrukuj obraz poniżej, starannie wytnij serce



 Naklej klejem do papieru ,wycięte serce na tekturę szara mile widziana tektura falista

• Zrób 2 dziurki w górze tektury ,przewlecz  szary sznurek  

• Gotowy plakat słowny wręcz swojemu kochanemu tacie 



7. Ogrodnictwo – Ewelina Rączka.

Moi Kochani, zbliżają się wakacje, nie zapomnijcie o pielęgnacji swoich ogrodów i tych 
warzywnych i kwiatowych. Pamiętajcie o podlewaniu jarzyn zwłaszcza w czasie tzw. suszy gdzie 
deszcz ich nie podlewa. O Kwiatach, które zdobią wasze domy. Nie tylko podlewanie jest ważną 
czynnością, by moc cieszyć się na długo kwiecistym ogrodem ,ale również pielenie czyli usuwanie 
chwastów i trawy pośród roślin, okopywanie ich, koszeniu trawy, przesadzanie roślin wedle ich 
potrzeb  

 



  
Zachęcam do pomocy rodzicom podczas wakacji w ogrodzie. Może sami stworzycie swój własny 
skalniak lub ogródek kwiatowy przed domem.?
Niebywała satysfakcja  opiekować się roślinami, które odwdzięczają się swoja pięknością.
Życzę Wam mile spędzonych wakacji, odpoczynku oraz jak najwięcej słońca  

Ciekawostka 

: 


