
Przysposobienie do pracy klasa _ 1 a PdP 

 (rękodzieło z plastyką _ 3 godziny w tygodniu  -wtorek, środa , czwartek ) 

Temat 1:  Organizacja warsztatu pracy do przyszłotygodniowych zadań. 

Data planowanych zajęć : 17.04.2020 

Zadania do wykonania: 

• Zrób zdjęcie komórka  swoich wyrobów dekoracyjnych na święta wielkanocne ,które miałeś 
wykonać. Prześlij je na mój szkolny adres mailowy lub na telefon. Nie zapomnij się podpisać. Prace 
będą ocenione. 
 

• Przygotuj sobie na następne zajęcia materiały:  
✓ 2 duże puste, sucha butelki plastykowe  po wodzie lub napojach 
✓ Ostre nożyczki z czubkiem 
✓ Puste opakowanie po jajku niespodziance lub 4 większe nakrętki plastykowe  
✓ Klej na ciepło lub magik (lub wikol uniwersalny) 
✓ Kolorowe taśmy izolacyjne lub kolorowe papiery, naklejki, gąbki itp. 
✓ Kolorowe lakiery do paznokci(resztki) lub markery wodoodporne 
✓ Długie ,kolorowe sznurowadło 
✓ Nakrętki do butelki 
✓ Karton lub inna sztywna tekturę 
✓ Dużą rolkę z taśmą klejącą lub inną podobną 
✓ Rurki plastykowe lub  drewniane pałeczki 

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

Tematy  zajęć od 2 do 4:  Nie nudzimy się siedząc w domu -wykonujemy ekozabawkę 
                                              sprawnościową 

Daty planowanych zajęć: 21.04.2020 ;  22.04.2020  ; 23.04,2020r. ( 3 godziny zajęć) 

1 etapy zajęć :      1/ 2 duże plastykowe, zakręcone  butelki rozcinamy na połowę – bądź ostrożny. 

2/ Obie połówki z korkiem zostawiamy do dalszej obróbki. 

3/ Połówki bez korka odłóż i pozostaw sobie – będą wykorzystane do innych zajęć. 

4/ Brzegi oklej taśmą klejącą 

5/ Zrób czubkiem noseczków (ostrożnie ! ) otwory w nakrętkach. 

6/ Sznurowadło przeciągnij przez otwór, robiąc przed tem  supeł 

7/ Możesz też przykleić końcówki  sznurowadła przy pomocy kleju na gorąco. 

2 i 3  etap zajęć:   1/Udekoruj obie  polówki butelek według własnego pomysłu poprzez naklejanie lub  

                                      malowanie  – możesz  skorzystać z zamieszczonych poniżej przykładów. 

                               2/   Połącz wszystko  ,jak  widzisz na obrazkach i spróbuj swojej zręczności – spróbuj  

                                       umieścić ,  podrzucając jedną ręka mały element (  na przykładzie jest to środek od  

                                       jajka  niespodzianki ) w połówce butelki. Jak zwróciłeś uwagę mamy dwie zabawki      

                                        – możesz  więc zrobić  zawody z rodzeństwem lub rodzicami!  

Możesz pochwalić się swoją wykonaną pracą – przesyłając zdjęcie na adres mailowy . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekozabawka  zręcznościowa – wzór.  

 

 

 

 

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

Następny tydzień  - 28.04 – 30.04.2020r. 

Temat:  Zabawka dla całej rodziny -nie nudzimy się siedząc w domu. 

1 etapy zajęć :  Zabawka dla całej rodziny – robimy stopy 
 
Przygotuj sobie materiały : 

 Karton lub inna sztywna tekturę 
 Dużą rolkę z taśmą klejącą lub inną podobną ( np. obciążone opakowanie po płytach) 
 Rurki plastykowe i  drewniane patyczki 
 Farby plakatowe , gazety na podkładkę do malowania, pędzelek, woda w pojemniku 
             Narysuj na kartonie  i wytnij  2 stopy. 
Możesz to zrobić korzystając z gotowego szablonu poniżej lub  obrysowując własne na papierze. 
             Popraw kontury i pomaluj stopy z obu stron farbką na dowolny kolor. Pozostaw do wyschnięcia. 
 
        2 i 3  etap zajęć: Łączymy elementy w całość. Bawimy się -gamy na punkty 
              
Postępuj kolejno tak, jak to widzisz na obrazkach: 

1 / 

 

 

 

 

 

Przyklej przy pomocy taśmy ( lub plastra bez 

gazy słomki) słomki  do stóp . Przyjrzyj się i 

przyklej w tych samych miejscach, jak na 

obrazku 



2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku  1 – znajdziesz gotowy szablon stóp. 

Teraz przymocuj cieńsze od słomek (  niebieskich ) patyczki . 

( Patyczki muszą wchodzić  bez problemu do środka 

niebieskich słomek). 

Zwróć uwagę ,by jeden patyczek był przyklejany u góry ,a 

drugi u dołu wnętrza  rolki taśmy klejącej . 

Nałóż  na patyczki  stopy – umieść patyczki w  słomkach 

Teraz możesz urządzić zawody – tak ,jak to 

widzisz na zdjęciu. Życzę udanej zabawy! 


