ZAJĘCIA TAPICERSKIE
Prowadząca: Jolanta Snowacka
Podczas zajęć w drugim kwartale uczniowie zdobywali wiedzę i podstawowe
umiejętności związane z tapicerstwem. W tym okresie podczas zajęć mieli
możliwość poznania jak:
 przygotowywać elementy drewniane, np. świeczniki do malowania
i dekorowania,
 przygotować podłoże do tapicerowania i rozpoznać wyroby tapicerowane,
 rozróżnić rodzaje prac dekoratorskich i nazywać surowce
Poznali materiały malarsko–lakiernicze i półfabrykaty stosowane
w tapicerstwie oraz rodzaje klejów. Szczególną uwagę zwracano na
bezpieczeństwo i higienę pracy.
ZAJĘCIA GOSPODARSTWO DOMOWE
Prowadząca: Lidia Zasada
W drugim kwartale uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy realizowali
następujące tematy: „Estetyka podawania i dekorowania potraw”, „Środki
czystości oraz bezpieczeństwo i higiena pracy podczas ich stosowania”. „Prace
porządkowe w kuchni i w mieszkaniu”, „Nakrywanie do stołu – sztućce , talerze
i inne naczynia”, Tradycje polskich świąt – potrawy, dekoracje, „Sposoby
przechowywania żywności z zachowaniem wartości odżywczych” oraz „Zioła
w kuchni i zioła w domowej aptece”. Były to w znacznej części zajęcia
teoretyczne.
ZAJĘCIA OGRODNICZE
Prowadząca: Małgorzata Tyszkiewicz
Podczas realizacji projektu w drugim kwartale zajęcia odbywały się zgodnie
z harmonogramem. Uczniowie uczyli się bezpiecznego i celowego posługiwania
się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi. Wykonywali sezonowe prace
pielęgnacyjne i porządkowe w szkolnym ogrodzie terapeutycznym. Przycinali
gałęzie drzew i krzewów ozdobnych. Dokonali nowych nasadzeń roślin
ozdobnych.
ZAJĘCIA OGRODNICZE
Prowadząca: Danuta Łączny-Październik
Na zajęciach uczniowie uczyli się bezpiecznego i celowego
posługiwania się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi, coraz
sprawniej posługiwali się motyką, grabiami i sekatorem. W okresie
wiosenno-letnim systematycznie wykonywali prace pielęgnacyjne
i porządkowe w szkolnym ogrodzie. Przesadzali i przycinali rośliny
ozdobne i byliny, wysiewali kwiaty i zioła. Uczyli się rozpoznawać
pospolite chwasty. Systematycznie podlewali klomby kwiatowe.
W miarę upływu czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania.
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