
Scenariusz 28.04.20  3a wtorek 

 

Dzień dobry kochani!:) Dziś zaczynamy od zagadki. 

Chcąc pięknie wyglądać, panowie i panie. 

Szyją sobie u niej, na miarę ubranie. 

Zapewne już wiecie  jaki temat będziemy omawiać . 

Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się na czym polega praca krawcowej oraz zapoznacie  się 

z akcesoriami krawieckimi. 

 

BLOK TEMATYCZNY: HISTORIE Z WYOBRAŹNIĄ 

Temat dnia: Przygoda z szyciem. Zawód – krawcowa. 

 

1. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Leniwe ósemki” 

Dzieci wyciągają przed siebie lewą rękę i kciukiem skierowanym do góry rysują w powietrzu 

„położoną” i „postawioną” ósemkę – wodzą oczami za ręką, głowa jest nieruchoma. To samo 

ćwiczenie dzieci powtarzają prawą ręką, a potem obiema jednocześnie. 

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło zegara”  

Dzieci siedzą wygodnie i zamykają oczy. Wyobrażają sobie wahadło zegara, które w wolnym 

tempie porusza się na zmianę, raz w prawo, a raz w lewo. Głową wykonują swobodne ruchy 

wahania, śledząc wzrokiem ten wyobrażany ruch. 

Ćwiczenie trwa przez ok. minutę.  

Usiądź wygodnie i zapoznaj się z wierszem Jana Brzechwy „Tańcowała 

igła z nitką” (https://www.youtube.com/watch?v=uolNj86djQs) 

Dzieci oglądają krótki film prezentujący wiersz Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką” i 

swobodnie wypowiadają się na temat humoru przedstawionej w wierszu sytuacji. 

3. Zapoznanie z tekstem ze strony internetowej klasy 3a (podręcznik, cz. 3, s. 62–63) 

Uczeń odczytuje tekst zamieszczony w podręczniku na s. 62, a następnie uważnie przyglądają 

się ilustracjom zamieszczonym na s. 63.  

4. Ćwiczenia praktyczne z igłą i nitką (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 63)  

Podczas wykonywania kolejnych czynności  musicie pamiętać o zasadach 

bezpiecznego posługiwania się narzędziami.  

Uczniowie samodzielnie ćwiczą nawlekanie nitki na igłę, robienie supełków na nitce oraz 

przyszywanie guzików.  

5. Rodzaje igieł (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 63) 

Uczniowie wymieniają inne rodzaje igieł oprócz igły krawieckiej. 

6. Praca krawcowej oraz akcesoria krawieckie – film „Edu Fun TV – Krawcowa – 

Wycieczki Misia Kuleczki 

https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg 

 

Podręcznik, cz. 3, ćw. 4, s. 63 

Dzieci oglądają fragment filmu przybliżający specyfikę zawodu krawcowej i swobodnie 

wypowiadają się na ten temat. Następnie określają, na czym polega praca krawcowej oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=uolNj86djQs
https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg


uzasadniają, czy podoba się im ten zawód. Uczniowie wymieniają też akcesoria krawieckie 

oraz inne przedmioty z wyposażenia szwalni.  

7. Szycie portmonetki wg instrukcji (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 63) 

Moi drodzy przypominam o zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy.  

Uczniowie uważnie czytają instrukcję wykonania portmonetki (podręcznik, s. 104). 

Zapoznają się z techniką ściegu dzierganego. Następnie pod kierunkiem osoby dorosłej 

wykonują kolejne czynności związane z uszyciem portmonetki.  

8. Etapy powstawania ubrania (podręcznik, cz. 3, ćw. 5*, s. 63) 

Dzieci razem z rodzicem zastanawiają się, jakie są kolejne etapy powstawania ubrań. 

 Zrób sobie przerwę . Napij się wody , zjedz drugie śniadanie. Możemy zaczynać? 

Zapraszam. 

9. Projektanci mody (podręcznik, cz. 3, ćw. 6, s. 63) 

Uczniowie podejmują próby wykonywania czynności typowych dla projektanta mody: 

 przygotowują na kartkach projekty ubrań, 

 wycinają z różnych tkanin zaprojektowane przez siebie części garderoby, a następnie 

przyklejają je na kartkach, 

10. Wyszukiwanie samogłosek w tekście (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 

3, ćw. 1, s. 43) 

Uczniowie uważnie czytają tekst zamieszczony w zeszycie ćwiczeń, a następnie czerwonym 

kolorem oznaczają samogłoski. 

11. Wyszukiwanie różnic między ilustracjami (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 43) 

Dzieci wyszukują 10 szczegółów, którymi różnią się ilustracje. 

12. Dopasowywanie przymiotników do rzeczowników, układanie zdań pytających  

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 43) 

Uczniowie do każdego podanego rzeczownika dopasowują po dwa przymiotniki i zapisują je 

w liniach. Następnie wybierają dwa dowolne rzeczowniki, układają z nimi zdania pytające i 

zapisują je w zeszytach. 

13. Krawcowa- opis zawodu. ( w zeszycie do polskiego napisz czym zajmuje się 

krawcowa. Napisz czy podoba Ci się ten zawód, uzasadnij ).  

A teraz zapraszam Was do świata muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2nethR2Jw 

 

Zrelaksuj się i odpręż oglądając film. 

Było Sobie Zycie - Kubki Smakowe I Zęby. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk 

 

Kochani powtarzajcie proszę i utrwalajcie tabliczkę mnożenia . To bardzo ważne! 

Prace do przesłania .  

a. Szycie portmonetki wg instrukcji (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 63) 

 

Dziękuję za wykonanie dzisiejszych zadań. Nie zapomnij podziękować rodzicom za 

pomoc  

Dobrego dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2nethR2Jw
https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk


 


