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Szanowni Państwo, zgodnie z umową przesyłam zadania do 
wykonania z dzieckiem. Życzę dobrej zabawy.

     Witam uczniów i wspomagających ich w pracy rodziców.

     Dzisiejszą pracę rozpoczynamy od uzupełnienia kalendarza.
Proszę, aby dziecko z pomocą rodzica wskazało dzień tygodnia, porę 
roku oraz pogodę jaką mamy w dzisiejszym dniu. W tym celu proszę 
skorzystać z  propozycji (link należy skopiować do przeglądarki). 
https://autyzmopole.pl/?p=4455

      Proszę teraz popatrzeć na przygotowaną instrukcję nakrywania do   
stołu. Robiliśmy to na zajęciach wiele razy. Życzę powodzenia  😊  
  https://autyzmopole.pl/?p=3747

https://autyzmopole.pl/?p=3747
https://autyzmopole.pl/?p=4455


Zapraszamy Was Moi Drodzy, na zajęcia kreatywne 😊

Koszyczek Wielkanocny 

Potrzebne nam będą:

 sztywny, kolorowy papier (może być sztywna okładka z 
gazety,opakowanie po produkcie sypkim)

 taśma dwustronna
 klej, nożyczki, ołówek
 wstążka (co najmniej 50 cm),wełna
 bibuła (jeden, lub kilka kolorów),paski kolorowej gazety

A wiec do dzieła !!  😊😊

Jak zrobić koszyczek…krok po kroku…

1.Odrysujcie (np. od talerzyka deserowego) i wytnijcie z bloku lub 
materiału dwa koła, o średnicy około 13-15 cm (kolor wybierzcie według 
własnego uznania). 

2.Wytnijcie z kolorowego papieru lub gazety paski, o długości ok. 20 cm. 
(wybierzcie kolory, które Wam się najbardziej podobają). Będzie 
potrzebna spora ilość pasków, więc w razie potrzeby, będziemy, docinać 
potrzebną ilość.



3. Na jednym z kół, przyklejcie wzdłuż krawędzi kawałki taśmy 

samoprzylepnej.

4. Teraz przyklejcie do taśmy kolorowe paski wycięte wcześniej.

5. Na tym etapie naklejamy drugie koło (sklejamy oba koła razem).

6. Teraz musimy zagiąć paski ku górze, zebrać je razem, a następnie 
naklejając poziomy  pasek ukształtować koszyczek.



7. W miejscu gdzie nakleiliśmy paski wiążemy wstążeczkę, tworząc 
ozdobną kokardę 😊

8. Tniemy na cieniutkie paseczki kolorową bibułę i układamy ją na dnie 
koszyczka.

             

9. Łączymy 2-3 paski ze sobą kolejno i przyklejamy je na górze 
koszyczka tworząc uchwyt.

Nasze dzieło jest gotowe !!! 😊 Teraz możemy do środka włożyć 
kolorową pisankę . 



Bardzo ciekawi mnie jak Wam poszło?...Choć oczywiście wiem, że 
świetnie 😊, dlatego czekam na zdjęcia efektów Waszej pracy.

Na zakończenie, prosimy abyście wykonali takie ćwiczenie: 

Potrzebne będą klamerki, kartonowe pudełko (może być pudełko po 
butach) oraz kawałek sznurka lub sznurówka:

     - chwyćcie paluszkami klamerkę, przypinijcie ją na obrzeżu pudełka 
(3x prawa i 3x lewa ręka)

-  pomiędzy przypiętymi blisko siebie na pudełku klamerkami, 
przeplatamy sznurek lub sznurowadło

Do następnego spotkania 😊                                    

                                                              Marzena Marcjasz


