
Przysposobienie do pracy 

AT / 30.03.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Palma wielkanocna-rękodzieło. (2 h lekcyjne) 

 

Przesyłam link z instruktarzem 

Jak zrobić palmę wielkanocną? 

Potrzebujecie: 

-klej 

-nitkę 

-krepę 

-nożyczki 

-wykałaczki 

-tasiemki 

-drewniany drążek 

-cienki drucik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIZSUxkC1qk  

Po wykonaniu pracy proszę zrobić zdjęcie telefonem, ocenię po powrocie do szkoły 

Udanej zabawy. 

 

AT / 30.03.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Jak powstają wizytówki?(3h lekcyjne)  

 

Przesyłam link z filmem przedstawiającym proces tworzenia wizytówki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6byZhxo8RY 

 

Po obejrzeniu filmu proszę o zaprojektowanie i wykonanie własnej wizytówki, możecie to 

zrobić za pomocą komputera lub odręcznie używając kredek, pisaków, nożyczek, kartek. 

Wierzę, że dacie sobie radę jesteście pomysłowi. 

Udanej zabawy. Ocenię po powrocie do szkoły. 

 

AT / 01.04.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Zupa warzywna na skrzydełkach,(3h lekcyjne)  

Przesyłam przepis na zupę warzywną na skrzydełkach, proszę o wydrukowanie lub 

przepisanie do zeszytu. 

 

 Przed rozpoczęciem gotowania zupy pamiętajcie:  

1. Myjemy ręce.  

2. Szykujemy stanowisko pracy.  

3. Szykujemy produkty potrzebne do gotowania.  

4. Pamiętamy o bezpieczeństwie.  

5. Zapraszamy do zadania najbliższą osobę (mamę, tatę, rodzeństwo, opiekuna) wówczas 

pracuje nam się przyjemniej.  

 

Proszę o zrobienie zdjęcia ugotowanej zupy, pokażecie mi w szkole po powrocie, życzę 

smacznego. 

 

 AT / 03.04.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Technik procesów introligatorskich. (2h lekcyjne)  

https://www.youtube.com/watch?v=iIZSUxkC1qk
https://www.youtube.com/watch?v=h6byZhxo8RY


 

 

Przesyłam film, który prezentuje zawód Technik procesów introligatorskich. 

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

 

Zadanie dla was zaprojektuj okładkę czasopisma kulinarnego. 

Użyjcie do tego kartki z bloku, kredek, pisaków, farb…..wierzę w waszą kreatywność. Ocenię 

po powrocie do szkoły. 

 

Życzę udanej zabawy. 

 

AT / 06.04.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Stroik wielkanocny.(2h lekcyjne). 

 

Przesyłam dla was link, na którym możecie obejrzeć sposób wykonywania stroika 

wielkanocnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOZ8sGOaNtg 

Po obejrzeniu proszę o wykonanie własnego stroika, liczę na waszą kreatywność, możecie do 

tego użyć dostępnych materiałów, które znajdziecie w domu. Proszę o zrobienie zdjęcia 

telefonem, ocenie po powrocie do szkoły. 

Życzę udanej zabawy. 

 

AT / 06.04.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Na czym polegają procesy poligraficzne.(3h lekcyjne). 

 

Przesyłam film o procesach poligraficznych zachęcam do obejrzenia. 

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

‘Po obejrzeniu przerysujcie do zeszytu schemat 

 

 
AT / 08.04.2020/1bPdP i 2bPdP /  

Temat: Babka wielkanocna.(3h lekcyjne). 

 Przesyłam przepis na Babkę wielkanocną wierze, że jak upieczecie będzie pyszna i 

osłodzi wasze święta.  

https://www.youtube.com/watch?v=WlRBKFMSaOo
https://www.youtube.com/watch?v=IOZ8sGOaNtg
https://www.youtube.com/watch?v=RjCpiOg_kVo


Przed rozpoczęciem pieczenia pamiętajcie:  

1. Myjemy ręce.  

2. Szykujemy stanowisko pracy.  

3. Szykujemy produkty potrzebne do pieczenia.  

4. Pamiętamy o bezpieczeństwie.  

5. Zapraszamy do zadania najbliższą osobę (mamę, tatę, rodzeństwo, opiekuna) wówczas 

pracuje nam się przyjemniej.  

 

Proszę o zrobienie zdjęcia babki, pokażecie mi w szkole po powrocie, życzę smacznego. 

 Pozdrawiam i życzę zdrowia Zofia Andrzejczak-Tomys 

 

 

 

 

 


