
Propozycje dla kl. 0-III 

 

 

 

1. 

Witam serdecznie wszystkie dzieci. Dzisiejsza moja propozycja dla Was to 

obserwacja przyrody. Jeśli macie możliwość to wyjdźcie z domu na podwórko i 

wsłuchajcie się w śpiew ptaków, poobserwujcie drzewa, krzewy, kwiaty. Zwróćcie 

uwagę jak przyroda wokół nas się zmienia i wszystko budzi się do życia. Chciałabym 

aby była dla Was to  również forma relaksu i oderwania się od codziennych zajęć. 
 

Pozdrawiam 

Małgorzata Olejnik 

 

2. 

Drogie dzieci!  

       Dużym zagrożeniem dla Ziemi jest plastik, woreczki, reklamówki foliowe, bu-

telki. Jeśli masz ich w domu w nadmiarze, możesz je wykorzystać teraz do zabawy. 

Proponuję zrobienie prostej lalki teatralnej z torebki/zrywki foliowej: 

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

 

To było bardzo łatwe, może masz ochotę na więcej...? 

 

       Wykonaj pracę techniczną z wykorzystaniem rzeczy, które są przeznaczone do 

wyrzucenia. Możesz je ponownie wykorzystać i włączyć się w akcję recyklingu. Dziś 

proponuję wykonanie rzeźby. Proszę przygotuj następujące materiały: kartkę koloro-

wego papieru, plastikową butelkę, kolorowe zakrętki, dwie papierowe rolki, folię alu-

miniową,  taśmę klejącą, plastelinę i bibułę. 

    

Proszę przeczytaj instrukcję i wykonaj zadania w odpowiedniej kolejności: 

1. Weź plastikową butelkę po wodzie lub mleku. 

2. Z plasteliny wykonaj płaską podstawkę pod rzeźbę. 

3. Umieść butelkę na podstawce i mocno dociśnij. 

4. Do butelki za pomocą plasteliny lub taśmy przyklej papierowe rolki. 

5. Oczy i usta rzeźby zrób z kolorowych nakrętek i umocuj za pomocą plasteliny. 

6. Włosy wykonaj z pociętych pasków bibuły lub papieru. 

7. Z folii aluminiowej zrób ozdobę na głowę : kapelusz , czapkę lub opaskę. 
 

Miłego dnia. 

Halina Durau 

 

 

 

 

 

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


Propozycje dla kl. IV-VIII 
 
 
 

    Dzisiaj  zachęcam Was Drodzy Uczniowie, abyście wykonali kartki z okazji Dnia 

Ziemi. Ten wyjątkowy dzień ma zwrócić naszą uwagę na to, że należy dbać o nasz 

wspólny dom. Dbajmy więc o nasze środowisko, a wykonane kartki będą nam o tym 

przypominać. Prace możecie wykonać dowolną techniką. Pamiętajcie, że ogranicza 

Was tylko Wasza wyobraźnia. Dobrej zabawy.  
 

   Agnieszka  Pomierska 

 


