
Drodzy Uczniowie SPdP 

 Witamy Was ponownie! 

To już kolejny miesiąc, kiedy uczymy się zdalnie. 

Pomimo wyjątkowych warunków świetnie sobie radzicie,        o czym świadczą systematycznie 

przesyłane przez Was materiały. Wasza postawa dowodzi tego, że  z powagą traktujecie 

obowiązki szkolne, 

 jak przystało na dorosłych ludzi.  

Jesteśmy z Was dumni!. 

Nie wiemy jak długo jeszcze będziemy pracować  zdalnie, dlatego z myślą o Was 

przygotowaliśmy kolejny zestaw materiałów edukacyjnych do realizacji w miesiącu maju i 

czerwcu. 

Pakiet materiałów edukacyjnych zawiera następujące działy tematyczne: 

1. Święta okolicznościowe ( Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka) 

2. Nasze zdrowie  (  zmysły, budowa człowieka, lekarze specjaliści) 

3. Wakacje ( nasze bezpieczeństwo, wakacyjne podróże) 



 

W pakietach zawarte są również materiały do prac warsztatowych (plastycznych): 

 

1. Zestaw  „ Tekstylne serca” do wykonania prezentu dla mamy i taty  (gotowy element 

dekoracyjny w postaci  serca tekstylnego, uszyta forma do wypełnienia,  tkanina 

ocieplająca, celofan, rafia, tektura, igła z nitką). 

UWAGA! Pamiętajcie o zasadach BHP przy korzystaniu z ostrych narzędzi ( nożyce i 

igła). Bądźcie uważni i ostrożni!. 

2. Zestaw „ Upominek od serca”  ( kartonowy wzór w kształcie serca, karta pracy nr 61, 

różne kolory włóczki). 

Wyżej wymienione zestawy pakietów do wykorzystania podczas lekcji online. 

Uwaga! Zbliża się Dzień Mamy i Taty. Nie zapomnijcie o tym dniu. Niech ten dzień 

będzie dla Waszych rodziców wyjątkowo miły! Podczas lekcji online podpowiemy 

Wam w jaki sposób możecie to zrobić  

P.S 

Jeśli „dopadnie „ Was zmęczenie i znużenie dla odstresowania, przygotowaliśmy Wam  „ masę 

relaksującą”. 



P.S 

Tęsknimy za Wami i pociechą są dla nas lekcje online!. 

 

Pozdrawiamy Was gorąco! 

Małgorzata Kostrzewa 

Sebastian Busa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat pracy: „ Tekstylne serca” 

 

Do wykonania pracy potrzebujesz:  gotowy element dekoracyjny w postaci  serca tekstylnego, uszyta forma 

do wypełnienia,  tkanina ocieplająca, celofan, rafia, tektura, igła z nitką 

 

Instrukcja wykonania pracy. 

1. Przygotuj otrzymane materiały. 

2. Tkaniną ocieplającą wypełnij formę serca. 

3. Zszyj miejsce wypełniania używając igły i nitki. 

4. Z tektury ściągnij warstwę taśmy dwustronnej. 

5. Przyklej przygotowane serca do tektury. 

6. Używając celofanu  i rafii zapakuj przygotowane serca. 

7. Praca gotowa! Możesz być z siebie dumny!. 

 

UWAGA! Pamiętajcie o zasadach BHP przy korzystaniu z ostrych narzędzi                           

( nożyce i igła). Bądźcie uważni i ostrożni!. 

 



     Instruktaż  

 

1. 2. 3.  

 

 



 

 

4.      5.        6.  

                                                                       

 



     PRACA GOTOWA  

                                             7.  

 

 

 



Poniżej prezentujemy część galerii Waszych prac! 

                                                              

 

                                                                        



                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                        



                                                                 

                                                                                                   



                                                                                                                   

                                                                                                                  



                                                                                                           

 

                                                                       

 

 



                                                                                                   

 

 

                                                                                                          



                                                                                         

 

 

                                                                                          



                                                                                                        

 

                                                                                                                                   



                                                                                                         

                                                                                                         

 



 

                                                                                                             

                                                                                                                 

 



                                                                                                             

 

 

                                                                                                



 

                                                                                                            

 



                              







                                               



                                    



                                                                                                    

 

                                                                                                      



 

                                                                                          

 

                                                                                                               



                                                                                

 

                                                                                      



                                                                               

 

                                                                               



                                                                                      

   

                                                                                



                                                                                                  

 

                                                                                                          

                                                                                        



 

   

                                                                                     


