
Program nauczania na odległość dla Szkoły Branżowej I Stopnia 

 Dla klasy III „A” BS  od 26.10. do 30.10. 2020 

Witam wszystkich serdecznie, w pierwszym tygodniu nauki zdalnej. Jak wiecie w tym 

tygodniu  materiały nauczania przesyłane są na Edumat, bo od 03.11.20 pracujemy na Teams. 

Wykonane prace przesyłacie na mój adres mailowy, który wszyscy znają w załączniku, 

uczniowie którzy nie szyją a wykonują hafty też przesyłają przyrost pracy. W razie nie 

zrozumienia zadania, które macie wykonać proszę w tym tygodniu o kontakt telefoniczny. 

I. Usługi krawieckie -6godz. lek. (8:00-13:30) 

Data: 26.10.20                                               Lekcja nr 43-48 

Temat: Skracanie spodni/Wykonywanie obrazka haftem krzyżykowym. 

                            Uczniowie nie szyjący wykonują hafty ręczne.  

Poniżej, macie film jak skrócić spodnie, proszę o obejrzenie tego filmu. Po obejrzeniu 

filmu, opiszcie jakie należy wykonać prace, związane z przeróbką spodni (określenie 

zakresu prac, które są niezbędne), pamiętamy, żeby napisać w prawidłowej kolejności 

wszystkie niezbędne czynności oraz zastosowane dodatki krawieckie,  maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania tego zadania. Wykonaną pracę należy przysyłacie na 

maila w postaci formatu graficznego jpg.(w załączniku). W razie wątpliwości proszę z 

kontaktować się ze mną. 

https://www.youtube.com/watch?v=XUCla_KZBT4 

 

II. Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży ,( 3 godz. lekcyjne) 

Data: 28.10.20                                               Lekcja nr 22-24, 

Temat. Wykonanie szablonów kamizelki. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUCla_KZBT4


Zadanie: na poprzedniej lekcji wykonywaliśmy formę przodu i tyłu kamizelki. Teraz 

należy z formy przodu i tyłu kamizelki wykonać szablon przodu i tyłu kamizelki. 

Pamiętacie czym różni się forma od szablonu – szablon ma dodatki na szwy i podwinięcia 

a forma nie ma. Aby wykonać zadanie należy wykonać z bibuły formę przodu i tyłu 

kamizelki ( odbić z zeszytu ) wkleić do zeszytu i dodać (dorysować za pomocą skalówki, 

którą wam wypożyczyłam na zajęciach) dodatki na szwy i podwinięcia. W przodzie i tyle 

na linii ramion i boków dodajemy po 2 cm w skali 1:5, a w przodzie i tyle na linii 

podkroju szyi, dekoltu, podkroju pach oraz przodu przy zapięciu po 1cm. Szablon 

kamizelki przodu i tyłu musi być trochę większy od formy (o dodatki). Wykonaną pracę 

należy przysyłacie na maila w postaci formatu graficznego jpg.(w załączniku) po 

zakończeniu lekcji czyli w 28.10.20 do godziny 12:00. Tak jak mówiłam, nie będę 

przyjmowała prac przesłanych w postaci zdjęcia na komórkę, rozmawialiśmy o tym na 

lekcji i mówiliście że potraficie. 

III. Wykonywanie wyrobów odzieżowych – 6 godz. lek. (8:00-13:30) 

 

Data: 30.10.20                                               Lekcja nr 44 - 49,  

Temat: Uszycie kołnierza i wszycie do podkroju szyi. /Wykonywanie obrazka                                               

haftem krzyżykowym. 

Uczniowie nie szyjący wykonują hafty ręczne.  

 Na zajęciach rozpoczęliśmy wykonywanie uszycia kołnierza i wszycie do podkroju szyi i to 

zadanie dalszym ciągu kontynuujemy. Wyznaczony czas na wykonanie ćwiczenia to 23 

godzin, my wykorzystaliśmy 14 godzin, zastało 9 godzin, czyli 30.10 i 3 godziny 06.11.20 

powinna praca być wykonana. Planu pracy już wam nie podaje bo macie zapisany w zeszycie, 

który macie w domu, na ostatnich zajęciach też wszystko dokładnie z wami omówiłam, 

gdyby pomimo tego ktoś nie wiedział jak wykonać prace, proszę o kontakt i indywidualnie 

omówię udzielając dodatkowych wskazówek. Pamiętamy, żeby wykonać zdjęcia w trakcie 

pracy i wyrobu gotowego z prawej i lewej strony. Wykonaną pracę należy przysyłacie na 

maila w postaci formatu graficznego jpg.(w załączniku). 

 

IV. Rewalidacja – Usprawnianie procesów poznawczych poprzez kreatywne 

krawiectwo 

Piątek – 30. 10. 2020 

Zadanie z rewalidacji prześlę wam na adres e-mailowy w dniu rewalidacji i po rozwiązaniu 

proszę odesłać do godziny 17:00, jeżeli ktoś nie odeśle wykonanego zadania, będzie to 

równoznaczne z nieobecnością na zajęciach. Proszę przesłać na moją pocztę służbową w 

załączniku. Dla przypomnienia przesyłam adres mailowy: bozena.skupinska@soswdnr.pl 

 

 

 

Pozdrawiam: 

Bożena Skupińska 


