Materiały edukacyjne dla uczniów.
(Materiały edukacyjne pochodzą z różnych źródeł internetowych i są udostępniane wyłącznie w celach
edukacyjnych)
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA

PRZEDMIOT
NAUCZANIA

MATERIAŁY I ZADANIA DLA UCZNIÓW (LINKI)

I

FUNKCJONOWANIE
OSOBISTE I
SPOŁECZNE

http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Funkc.osob.-i-społeczne.pdf

PRZYSPOSOBIENIE
DO PRACY

Program „Trzymaj formę” – obejrzyj prezentację:
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-racjonalne-odżywianie.pdf
Wykonaj ćwiczenie:
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-zadania.pdf
Wykonaj wiosenne kwiaty z dowolnego papieru według
swojego projektu lub korzystając z podanego filmiku
instruktarzowego
https://www.youtube.com/watch?v=U45ElGk5Dlw
Zaprojektuj i wykonaj kartę z życzeniami z okazji Wielkanocy
wykorzystując dowolne znane techniki.
Zadanie 1
PASTA JAJECZNA to pyszna i zdrowa propozycja do
wykorzystania przy robieniu kanapek na śniadanie czy kolację.
Znajdź w Internecie przepis jej wykonania i spróbuj zrobić ją w
domu.
Zdjęcie przyrządzonej kanapki możesz wysłać w wiadomości na
Messengerze lub pocztą email do swojego wychowawcy.
Zadanie 2
Włącz się w przygotowanie obiadu dla całej rodziny, zajmij się
obróbką warzyw – myciem, obieraniem, krojeniem.
Zadanie 3
Przygotuj samodzielnie śniadanie dla całej rodziny
uwzględniając wiadomości z zakresu zdrowego żywienia.

ZAJĘCIA
KSZTAŁTUJĄCE
KREATYWNOŚĆ
II

FUNKCJONOWANIE
OSOBISTE I
SPOŁECZNE

Zadanie 4
Wykorzystując stare gazety skręcaj „patyki” do wyrobu wikliny
papierowej.
1. Wybierz się na wycieczkę wirtualną do muzeum w Łańcucie.
Podaję adres www.zamek - lancut.pl Zamek dzisiaj. Wirtualne
zwiedzanie
2. Zaprojektuj i wykonaj na kartce papieru formatu A4 pisankę
wielkanocną. Pisankę wykonaj dowolną techniką.
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Funkc.osob.-i-społeczne.pdf
Program „Trzymaj formę” – obejrzyj prezentację:

PRZYSPOSOBIENIE
DO PRACY

http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-racjonalne-odżywianie.pdf
Wykonaj ćwiczenie:
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-zadania.pdf
Na formatach A4 wykonaj 3 różne kompozycje barwne tworząc
collage.
Do tego celu należy wykorzystać kawałki różny materiałów
dostępnych w domu. Np. opakowania po produktach
spożywczych, folie, kawałki płótna oraz klej.
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-przysp.-do-pracy.pdf

ZAJĘCIA
KSZTAŁTUJĄCE
KREATYWNOŚĆ

III

FUNKCJONOWANIE
OSOBISTE I
SPOŁECZNE

PRZYSPOSOBIENIE
DO PRACY

http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-zaj.-kszt.-kreatywność.pdf
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-zaj.-kszt.-kreatywność-1.pdf
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Funkc.osob.-i-społeczne.pdf
Program „Trzymaj formę” – obejrzyj prezentację:
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-racjonalne-odżywianie.pdf
Wykonaj ćwiczenie:
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dbamy-ozdrowie-zadania.pdf
Na formatach A4 wykonaj 3 różne kompozycje barwne tworząc
collage.
Do tego celu należy wykorzystać kawałki różny materiałów
dostępnych w domu. Np. opakowania po produktach
spożywczych, folie, kawałki płótna oraz klej.
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-przysp.-do-pracy.pdf
Zadanie 1
PASTA JAJECZNA to pyszna i zdrowa propozycja do
wykorzystania przy robieniu kanapek na śniadanie czy kolację.
Znajdź w Internecie przepis jej wykonania i spróbuj zrobić ją w
domu.
Zdjęcie przyrządzonej kanapki możesz wysłać w wiadomości na
Messengerze lub pocztą email do swojego wychowawcy.
Zadanie 2
Włącz się w przygotowanie obiadu dla całej rodziny, zajmij się
obróbką warzyw – myciem, obieraniem, krojeniem.
Zadanie 3
Przygotuj samodzielnie śniadanie dla całej rodziny
uwzględniając wiadomości z zakresu zdrowego żywienia.

PRZYSPOSOBIENIE
DO PRACY (p. A.
Nietrzeba)

ZAJĘCIA
KSZTAŁTUJĄCE
KREATYWNOŚĆ

Zadanie 4
Wykorzystując stare gazety skręcaj „patyki” do wyrobu wikliny
papierowej.
https://www.youtube.com/watch?v=Bqn45u7WIMo
https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU&list=PLR
ZXSPYoEX2050fRr-nTCArK4McfVks5z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=c8_u_SsiJwg
https://www.youtube.com/watch?v=MuY3C0rTChY
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-zaj.-kszt.-kreatywność.pdf
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIIII-SPdP-zaj.-kszt.-kreatywność-1.pdf

