
Witamy 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych proponujemy wykonać w ramach przedmiotu 

kreatywność artystyczna kilka prac związanych z porą roku – wiosną i zbliżającymi się świętami 

wielkanocnymi. Zadbajmy o tradycje tych świąt, ich pielęgnowanie oraz przekazywanie naszym 

dzieciom. Zapraszamy więc do wykonania kilku prac plastycznych w formie zaproponowanych kart 

pracy. 

 

 

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy: 

 

 

1. karty nr 1,2, 3 – temat: Pisanka-kraszanka – wypełnij wzory kredkami lub pisakami, a może 

wymyślisz swoją pisankę wzorując się na tych zaproponowanych. 

 

2. karty nr 4, 5 – temat: Wiosenno-wielkanocne kompozycje – przedstawianie świątecznych 

symboli, możesz dorysować brakujące według Ciebie inne symbole – wykorzystaj farby lub 

kredki. 

3. karta nr 6  - temat: Wielkanocny stół – co powinno znaleźć się na stole: koszyczek, pisanki, 

ciasta, kwiaty, jeśli czegoś brakuje dorysuj wg uznania – sam zdecyduj czym pokolorujesz 

kolorowankę (kredkami, farbami, czy pisakami). 

 

Karty pracy znajdziecie na następnych stronach. 

 

Życzymy miłych chwil spędzonych przy wykonywaniu proponowanych zadań plastycznych. 

 

           Lidia Zasada 

           Ewa Klaus 
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Adresy stron z inspiracjami do zajęć z dziećmi w domu: 

 

Strony te zawierają grafiki lub filmiki instruktażowe do wykonania pracy (zajęcia z 

rękodzieła i florystyki w szkole przysposabiającej do pracy): 

 

http://akademiarekodziela.pl/ 

https://www.akademiaflorystyki.pl/ 

https://www.decobazaar.com/ 

https://www.creativehobby.pl/ 

https://www.inspirello.pl/ 

https://deko-rady.pl/ 


