
Plan technika 

Klasa IV MARIONETKA 

Film instruktarzowy:   https://www.youtube.com/watch?v=dcs7v5lXnps&feature=youtu.be 

Plan zadań: 

 Do 11 maja proszę pouzupełniać karty pracy oraz elementy drewniane  do krzyżaka włącznie. 

Osoby, które nie pracowały systematycznie nadrabiają, natomiast osoby które miały już to 

wykonane odpoczywają. Zdjęcia Swoich prac tj karty pracy i element wysyłamy na adres 

robert.rachanski@spsulikow.pl                

 Do 18 maja wykonujemy „Modełko ubranka marionetki”.  

 Do 25 maja wykonujemy „ Ubranko marionetki” 

 Do 1 czerwca „Uchwyty sznurków” 

 Do 8 czerwca Montaż marionetki 

 Do 16 czerwca Prezentacja 

Wypełnienie poszczególnych terminów oraz prezentacja marionetki to ocena celująca na 

koniec roku 😊 

   POWODZENIA 

 

Klasa V LAMPA 

 

Film instruktarzowy: https://www.youtube.com/watch?v=E9DcUmaEokU&feature=youtu.be 

 

Plan zadań: 

 Do 12 maja proszę pouzupełniać karty pracy oraz elementy drewniane do Ramię drugie 

lampy. Osoby, które nie pracowały systematycznie nadrabiają, natomiast osoby które miały 

już to wykonane odpoczywają. Zdjęcia Swoich prac tj karty pracy i element wysyłamy na 

adres robert.rachanski@spsulikow.pl (klasa Va)         

j.majowski@interia.pl (klasa VB) 

 Do 19 maja Nóżki lampki oraz przelotki do przewodów 

 Do 26 maja Wyłącznik do lampy 

 Do 2 czerwca Uchwyt baterii do lampy 

 Do 9 czerwca Abażur do lampy 

 Do 17 czerwca Montaż mechaniczny lampy + Montaż elektryczny lampy i Prezentacja 

 

Wypełnienie poszczególnych terminów oraz prezentacja lampy to ocena celująca na koniec 

roku 😊 

   POWODZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcs7v5lXnps&feature=youtu.be
mailto:robert.rachanski@spsulikow.pl
https://www.youtube.com/watch?v=E9DcUmaEokU&feature=youtu.be
mailto:robert.rachanski@spsulikow.pl
mailto:j.majowski@interia.pl


 

Klasa VI SYGALIZATOR 

 

Film instruktarzowy: https://www.youtube.com/watch?v=fYUjfMNym3Q&feature=youtu.be 

 

Plan zadań” 

 Do 12 maja proszę pouzupełniać karty pracy oraz elementy drewniane do Elementy nóżki 

sygnalizatora oraz przelotki do przewodów. Osoby, które nie pracowały systematycznie 

nadrabiają, natomiast osoby które miały już to wykonane odpoczywają. Zdjęcia Swoich prac 

tj karty pracy i element wysyłamy na adres Robert.rachanski@spsulikow.pl (klasa VIB) 

j.majowski@interia.pl (klasa VIA) 

 Do 20 maja Elementy wyłącznika sygnalizatora 

 Do 27 maja Montaż mechaniczny sygnalizatora 

 Do 3 czerwca Montaż elektryczny sygnalizatora 

 Do 10 czerwca Montaż elektryczny tarczy sygnalizatora 

 Do 17 czerwca Prezentacja 

 

Wypełnienie poszczególnych terminów oraz prezentacja sygnalizatora to ocena celująca na 

koniec roku 😊 

   POWODZENIA 
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