
26.10.2020 – 09.11.2020 

 

Dzień dobry chłopaki! 

Niezmiernie jest mi przykro, że po raz kolejny musimy mieć lekcje w „zdalny” sposób. Mam nadzieję, 

że uda nam się jak najszybciej zobaczyć i wrócić do normalnych lekcji. Czeka nas przecież dużo pracy, którą 

na chwilę obecną musimy przerwać. Wykorzystajmy jednak czas naszej nieobecności i wykonujcie zadania, 

które dla Was przygotuje. 

Przed Wami zestaw na najbliższe 2 tygodnie pracy. 

*dotyczy Aleksa, Rafała i Roberta. Kacper otrzyma swoje zadania na maila. 

Będąc jeszcze w szkole przekazałem Wam dwa zestawy ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania ich 

w domu. Nastał czas abyśmy zaczęli je robić. Zacznijcie pracę od pierwszego zestawu. Codziennie 

rozwiązujcie po 3 karty pracy (nie sprawią Wam one większych trudności, o pomoc poproście Wasze mamy, 

aby przeczytały polecenie). Pamiętajcie aby je podpisać z imienia i nazwiska. Wpiszcie również datę ich 

wykonania. Na koniec tygodnia prześlijcie na mojego maila (maciej.gapys@soswdnr.pl) przynajmniej jedno 

zdjęcie na którym widnieć będą Wasze prace – tak abym wiedział, że pracujecie 😊  

 

Przygotowałem dla Was również kilka prac kreatywnych, które możecie wykonać w warunkach 

domowych. Tematyka jesienno – hallowenowa       

1. Jesienna dynia 

  - efekt końcowy pracy *bez oczu i buzi 

Do wykonania pracy potrzebujecie: mąkę pszenną, sól, wodę, farby w odcieniach pomarańczowego, 

farbę zieloną, łyżeczkę do mieszania i nakładania farb, szablon (znajduje się na samym końcu mojej 

wiadomości) lub samodzielnie narysowane warzywo. Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas 
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wykonania to zaledwie kilka minut. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki 

mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową możecie zabarwić 

barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami.  

Przygotowane już rosnące farby nakładamy na szablon dyni. Najlepiej nakładać różne odcienie 

pomarańcza obok siebie. Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z dynią z podstawowej masy rosnącej 

bez barwienia jej i po wypieczeniu pomalowanie wypieczonej już faktury farbami. W taki sposób uzyskamy 

podobny efekt rysku 3D, ale nieco bardziej kolorowy.  

Malować można zaraz po wypieczeniu, gdy praca ostygnie po około 3-4 minutach. Farby po 

wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, twardnieją i unoszą się 

i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. W przypadku kuchenki nastawimy termo obieg na 180C  

wypiekamy około 2-3 minuty obserwując, czy się nie spieka. Na samym końcu możecie użyć czarnej farby 

aby namalować „straszne” oczy i usta (wersja Halloween). Taką dynie możecie powiesić na sznurku i ozdobić 

okno       

2. Jesienne drzewo z kredek 

 

To dość prosta w wykonaniu jesienna praca plastyczna. Wykorzystajcie strużyny z kredek w kolorze 

żółtym oraz pomarańczowym. Następnie strużyny te przyklejcie mocnym klejem i Wasza praca będzie 

gotowa. Szablon drzewa możecie znaleźć poniżej albo samodzielnie je narysować. 

 



3. Szalona dynia 

 

Wykonanie tej dyni jest bardzo proste. Pomalujcie najpierw arkusz papieru kredkami oraz farbami o 

różnych odcieniach pomarańczowego (uzyskacie je mieszając farbę żółtą, pomarańczową i czerwoną). 

Możecie użyć foli bąbelkowej i innych struktur aby uzyskać ciekawy efekt. Po wyschnięciu powycinajcie 

drobne elementy (takie jak na obrazku powyżej) i przyklejcie je na czarną kartkę. Poczekajcie aż wyschnie i 

wytnijcie ją na kształt dyni. Następnie przyklejcie ją na dowolną kolorową kartkę o jesiennych odcieniach i 

ozdóbcie przyklejając oczy i buzię. Obok możecie dorysować listki. Nie zapomnijcie o wykonaniu zielonego 

ogonka *w taki sam sposób jak dynię       Poniżej przykładowy proces powstawania dyni: 

 

 



W wolnej chwili zajrzyjcie pod ten adres: 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wrzesien/jesien/gry-online1/ 

Znajdziecie tutaj gry edukacyjne o tematyce jesiennej.  

Możecie również poukładać puzzle z jesiennymi obrazkami (ilość puzzli wybieracie już w menu gry): 

https://www.grypuzzle.pl/puzzle-jesie%C5%84-puzzle.html 

 

Na sam koniec tego zestawu proszę abyście poćwiczyli swoją pamięć poprzez naukę krótkiego wiersza 

o jesieni. Nagrajcie się na dyktafon (wbudowany jest w każdy telefon) i prześlijcie plik dźwiękowy na mój 

adres e-mail: maciej.gapys@soswdnr.pl 

 

Jesień, jesień jest na świecie, 

czy widzicie? czy już wiecie? 

złote liście zrzuca z drzewa, 

a ptak w gniazdku już nie śpiewa. 

Wszystko do snu się szykuje, 

wiatr powitał ciemną chmurę, 

każdy dobrze o tym wie 

jesień wita szósta „de”         
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