
Program nauczania na odległość dla  Szkoły Branżowej I Stopnia 
Dla klasy II „B” BS  od 26.10. - 30.10. 2020 

Witam wszystkich serdecznie, w pierwszym w tym roku szkolnym tygodniu nauki zdalnej. 

Przypominam, że pracujemy zgodnie z planem zajęć i od 03.11.20 pracujemy na aplikacji 

Teams. W razie czego, gdy nie będziecie czegoś wiedzieć lub jakieś inne kłopoty wynikną, 

proszę o kontakt ze mną lub z tym nauczycielem gdzie będzie  problem. Przypominam, to o 

czym rozmawialiśmy na lekcjach, że wykonaną pracę należy przysyłacie na e- maila w 

postaci formatu graficznego jpg.(w załączniku), jeżeli będziecie przesyłać tak jak to było w 

ubiegłym roku szkolnym, nie będę oceniać. 

  

I. Usługi krawieckie  5 godzin lekcyjnych 

Data 27.10.20               Lekcja nr 36 – 40  

Temat : Torba gospodarcza ze zdobieniem./Wykonywanie haftów ozdobnych 
                 Zadanie dla uczniów szyjących a dla nie szyjących hafty ozdobne. 

Na zajęciach rozpoczęliśmy wykonywanie torby gospodarczej i w dalszym ciągu 

kontynuujemy. Wyznaczony czas na wykonanie wyrobu to 14 godzin, my wykorzystaliśmy 5 

godzin, zastało 9 godzin, czyli 27.10 i 03.11.20 powinna torba być wykonana. Planu pracy już 

wam nie podaje bo macie zapisany w zeszycie, które macie w domu. Pamiętamy, żeby 

wykonać zdjęcia w trakcie pracy i wyrobu wykonanego z prawej i lewej strony. Wykonaną 

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

 Gdybyście zapomnieli jak wykonać wszystkie czynności o których mówiłam na lekcji, to dla 

przypomnienia przesyłam film instruktażowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebFt2CNlwIk 
 

 

II. Rewalidacja – Usprawnianie procesów poznawczych poprzez 

kreatywne  krawiectwo. 

Wtorek – 27. 10. 2020 

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

proszę odesłać do godziny 16:00, 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 

 

III. Wykonywanie wyrobów odzieżowych   5 godzin lekcyjnych 

Data: 29.10.20                                              Lekcja nr 44- 48 

Temat: Fartuch gospodarczy /Wykonywanie haftów ozdobnych 

Zadanie dla uczniów szyjących a dla nie szyjących hafty ozdobne. 

Rozpoczęliśmy szycie fartucha gospodarczego typu zapaska już na zajęciach w szkole, na 

nauczaniu zdalnym kontynuujecie prace. Na wykonanie zadania przeznaczono 24 godziny, 

przepracowaliśmy już 8 godzin, przypominam dlatego, żebyście starali się nie przekraczać 

limitu czasu ( zastało 16 godzin do 12.11). Pamiętamy, żeby wykonać zdjęcia w trakcie pracy 

i wyrobu wykonanego z prawej i lewej strony. Wykonaną pracę należy przysyłacie na maila 

w postaci formatu graficznego jpg.(w załączniku). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebFt2CNlwIk


Wymiary: fartuch- prostokąt tkaniny o wymiarach: długość-50-55cm, szerokość-60-65cm, 

kieszeń- szer.19cm, dł. 22cm, pasek- dł. 120-130cm, szer.8cm. 

Plan pracy (wykonania w prawidłowej kolejności) 

- wykroić elementy fartucha( fartuch, kieszeń, pasek), 

- oznaczyć środek fartucha i zakładki, 

- wykończyć boki i dół fartucha obrębem, 

- odszyć górę kieszeni- obręb na 2cm, 

- oznaczyć miejsce naszycia kieszeni , 

- na stębnować kieszeń pamiętając o założeniu krawędzi boku i dołu na 1cm oraz odszyć 

trójkąty na górnych brzegach kieszeni, 

- zamocować zakładki na linii góry fartucha, 

- zaprasować pasek z 2 stron i po szerokości na 1cm, 

- przypiąć lub przyfastrygować pasek oraz wiązania (krawędzie paska równo złożyć), 

- wykonać stębnówkę na linii góry paska i wiązań. 

- wyprasować wyrób na gotowo,  

Gdybyście zapomnieli jak wykonać wszystkie czynności o których mówiłam na lekcji, to dla 

przypomnienia przesyłam film instruktażowy, który sama nagrałam. 

 

Fartuszek gospodarczy 

 

 

 
 

 

Pozdrawiam 

Skupińska 

 

https://youtu.be/bQoHj7qFe7g

