
Zajęcia twórcze  - pokoloruj obrazek 

 

 

 



 



Zajęcia twórcze     Słonecznik z makaronu 

 

 

Materiały: 

 makaron rureczki 

 blok techniczny kolorowy 

 klej 

 nożyczki 

 bibuła 

 farba plakatowa 

 

 

Wycinamy dwa kółka. Pierwsze mniejsze brązowe, drugie większe 

czarne. Naklejamy je na środku kartonu jedno na drugim. Z zielonego 

papieru i bibuły wycinamy łodygę i liść. Wokół kółek przyklejamy 

makaron rurki. Malujemy go żółtą farbą plakatową. 



 



 



Zajęcia kulinarne         Truskawki w czekoladzie 

 

SKŁADNIKI 

 25 sztuk truskawek, ładnych i jędrnych 

 150 g mlecznej czekolady 

 

WYKONANIE 

 szypułek nie odrywać – zostawiamy je po to, by łatwiej było chwytać truskawki oraz na ozdobę. Dlatego 

warto by do deseru wybrać naprawdę ładne truskawki. Natomiast warto dociąć końcówki szypułek (sam 

wystający ogonek) tak, by dało się postawić truskawki na szypułkach 

 truskawki umyć i zostawić do całkowitego osuszenia na papierowym ręczniku. Bardzo ważne jest by 

truskawki były całkowicie suche 

 truskawki schłodzić przez minimum 15 minut w lodówce 

 jeśli pomijamy temperowanie czekolady mlecznej, to należy tylko rozpuścić ją w kąpieli wodnej: 

umieścić szklaną miskę nad garnkiem z gorącą wodą, do szklanej miski dać połamaną czekoladę. Nie 

przekraczać temperatury 46ºC, by nie zwarzyć czekolady. Uważać by do czekolady nie dostała się woda 

 jeśli temperujemy czekoladę mleczną postępujemy według instrukcji, którą znajdziecie w tym wpisie 

 schłodzone truskawki chwytać za szypułki i maczać w roztopionej czekoladzie 

 ustawiać na talerzu na szypułkach. Jeśli mamy problem ze stabilnym ustawieniem owoców, to można 

wbijać w truskawki, w sam środek szypułki, wykałaczki, trzymając za nią, maczać truskawki w 

czekoladzie, a następnie wbijać wykałaczki np. w połówkę twardego jabłka i w ten sposób zostawiać 

truskawki do stężenia 

 truskawki odstawić w chłodne miejsce do stężenia (najlepiej nie do lodówki, bo czekolada nam 

zmatowieje) 

 truskawki można podawać na paterze lub każdą z osobna umieścić w ozdobnych papierkach na 

czekoladki 

 

 

https://fotokulinarnie.pl/porady/co-to-jest-temperowanie-czekolady-i-jakie-daje-korzysci


 



                                             Boże Ciało – z Jezusem idziemy przez życie  

Pan Jezus nas kocha. W uroczystośc Bozego Ciała idziemy razem z Jezusem ulicami miast                

i wsi, śpiewamu Mu pieśni, słuchamy Jego słowa. Chcemy Mu podziękować za to, ze jest                  

z nami. Zajrzyj do zakładki – Religia i posluchaj piosenki pt. „ Idzie mój Pan”. 

 



SP.1.                                                                                                08.06   2020R.          

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ  KLASA  VI/VIIB  

U lekarza. 

Ćwiczenie 1.  Pamiętaj, jeżeli coś Cię boli, to powiedz o tym komuś starszemu rodzicom, 

nauczycielom, pielęgniarce. Jeżeli nie potrafisz powiedzied,  to : 

a- pokaż na swoim ciele, narysuj na Panu poniżej co dokładnie Cię boli. 

b -narysuj na Panu poniżej co dokładnie Cię boli. 

 

                                                                                                  

 

Ćwiczenie 2.   Kiedy źle się czujesz, albo coś Cię boli,  pamiętaj powiedz o tym komuś dorosłemu, byd 

może będziesz musiał iśd do lekarza. 

Które ze zdjęd przedstawia lekarz? Połącz nazwy zawodów ze zdjęciami. 



 

 

 

Popatrz na zdjęcia i powiedz co trzeba zrobid, jeżeli ktoś jest chory i źle się czuje. 

 

 

 

Pamiętaj! Nie bój się wizyty u lekarza. Lekarz pomoże Ci powrócid do zdrowia, 



 

Zajęcia rewalidacyjne  08-10.06.2020 r.   

                                                            FIGURY GEOMETRYCZNE 

Obejrzyj figury. Czy już wiesz, co to są za figury? Poproś rodzica, aby przeczytał etykiety, 

a Ty wytnij etykiety, które są na dole strony i dopasuj do figury: 
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Wytnij kolorowe figury. Poproś rodzica, aby czytał Ci polecenia, a Ty naklejaj na kartce A-4 

figury zgodnie z poleceniami: 

1. Na środku kartki przyklej biały trójkąt. 

2. Pod trójkątem przyklej żółte koło. 

3. Po lewej stronie żółtego koła przyklej czerwony trójkąt. 

4. Nad białym trójkątem przyklej granatowy trójkąt. 

5. Po prawej stronie granatowego trójkąta przyklej zielony kwadrat. 

6. Po lewej stronie granatowego trójkąta przyklej niebieskie koło. 

7. Pod niebieskim kołem przyklej pomarańczowy kwadrat. 

8. Po prawej stronie żółtego koła przyklej fioletowy kwadrat.  

9. Nad fioletowym kwadratem przyklej różowe koło. 

 

źródło: Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi, autor M.Hinz, wyd.Harmonia 



 


