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Temat: „Jak wyglądamy” – różnice w wyglądzie człowieka.

          

Witam Was!

  Dzisiaj przyjrzymy się sobie. Porozmawiamy o różnicach w wyglądzie.

 Popatrzcie na obrazki poniżej. Po lewej stronie jest chłopiec i dziewczynka, po prawej zaś 
babcia z dziadkiem. Wyglądają inaczej. Chłopiec z dziewczynką są młodzi-  biegają, psocą, 
oglądają bajki, chcą się bawić. Babcia z dziadkiem mają dużo lat i są już dorośli. Dziadek ma 
wąsa pod nosem i brakuje mu trochę włosów na głowie, a babcia lubi gotować ulubione 
przysmaki dla ciebie czyli jej wnuczka lub wnuczki. 

            

 Po lewej stronie chłopiec i dziewczynka.                  Po prawej zaś babcia z dziadkiem. Są      

 są młodzi. Są jeszcze dziećmi.                                     dorośli.  Mają dzieci i wnuki.                 



Ludzie różnią się jeszcze wzrostem. Stań obok swojej mamy lub taty. Zobacz, jesteś 
mniejszy. Twoi rodzice są wysocy, a ty jesteś niski.

                                         

         Ty jesteś niski.                                                                   Twój tato jest wysoki.

Różnimy się jeszcze kolorem włosów. Jedni mają rude, inni brązowe, a jeszcze inni są 
blondynami czyli ich włosy są bardzo jasne, jak słońce.

                     

Jedni mają rude włosy,                   inni brązowe,                   a jeszcze inni jasne, jak słońce.



 Popatrz na obrazki. To zapewne Twoje koleżanki i koledzy. Oni lubią biegać, ćwiczyć. Są 
sprawni. Widziałeś jednak dzieci jak i dorosłych, którzy nie mogą tego robić, bo są 
niepełnosprawni-mają chore nogi, nie mogą chodzić, dlatego jeżdżą na wózkach. Inni są 
niewidomi- ich oczy nic nie widzą i posługują się specjalną laską. 

                                                     

Lubisz ćwiczyć,                                        szybko biegać,                                bawić się.

                                  

Ta dziewczynka jest niewidoma.    Ten chłopiec jeździ na wózku.      A to symbol 
niepełnosprawności.

                                                                                                       

                                                                                   Opracowała: Marzena Marcjasz 



Pokoloruj  rysunek według własnego pomysłu. Wskaż różnicę.

Pokoloruj  obrazki techniką dowolną. Zauważ różnicę, wskaż i nazwij je.





                                                                                              Przygotowała Halina Węgrowska

 Witam Was drodzy uczniowie, dzisiejszym tematem są różnice w wyglądzie. Popatrzcie na 
ilustracje, widzicie różne kolory włosów i różne fryzury. 



Włosy mogą być koloru : rude , blond , brązowe , czarne. Spróbujcie zrobić włosy na 
poniższej ilustracji. Dłuższe włosy dla dziewczyny , krótkie dla chłopca. Podany obrazek 
pokazuje Wam jak wyglądają włosy zrobione z włóczki. Jeśli nie macie włóczki to użyjcie 
bibuły .



Do wykonania pracy potrzebne będą:

- włóczka (jeśli nie macie możecie użyć bibułki)

- nożyczki

- klej

A resztę buzi pokolorujcie kredkami.

Życzę Wam miłej pracy😊                                                         Opracowała Anna Ausztol



Witam Was!

Poniżej link na dzisiejszy wf.

https://autyzmopole.pl/?p=14312

                                                                                                                    Opracowała: Agnieszka Kowalczyk


