
Witajcie!  

Dziś poszerzymy swoją wiedzę na temat owiec oraz ich hodowli.   

Poćwiczymy także małą motorykę 

Temat: Skąd się bierze wełna? 

1. Zaczniemy od porannej gimnastyki: 

- „Koło gimnastyczne” https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne   

– dziecko losuje kolejno ćwiczenia, następnie staje na dywanie i wykonuje kolejno wylosowane ćwiczenia. 

(Kołem kręcimy 5 razy i powtarzamy każde ćwiczenie 5 krotnie). 

 – „Traf do celu” – ćwiczenia z elementami rzutu. Potrzebne będą 3 piłki/klocki/kulki z gazet oraz 

pojemnik: karton, miska lub coś co macie państwo w domu. Dziecko staje na linii i trzyma po trzy przybory 

do ćwiczeń. Rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik/karton lub coś co macie w domu. Dziecko 

kolejno rzuca przyborami tak, by trafić do pojemnika. 

2. Wysłuchaj zagadki czytanej przez rodzica: 

 

3. Teraz posłuchaj wiersza pt. “Wełniany baranek" J. Gałkowskiego, następnie spróbuj 

odpowiedzieć na pytania. 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Wełniane ma trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne


Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łepek cały z wełny. 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. 

• Kto jest głównym bohaterem wiersza?  

• Jak ubrany był baranek?  

• Jak myślicie czy ubranie baranka jest ciepłe?  

• Jak nazywa się samica barana?  

• Do czego potrzebna jest wełna, którą mamy dzięki owcom? 

4. Uważnie przyjrzyj się historyjce obrazkowej Jak powstaje swełna i co z niej powstaje?  

 

 



 

 

 



 

 

 

5. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi jak się przerabia wełnę na nici? Aby się tego dowiedzieć obejrzyjcie 

film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLN52rC0cGo 

 

6. Zaganianie owiec do stada– manipulacyjna zabawa z kulkami waty. Potrzebne przybory: 

• klocki, kulki z waty, pęsety 

Dzieci budują ogrodzenie z klocków. Za ogrodzenie wkładają kulki z waty. Część kulek jest poza ogrodzeniem. 

Dzieci wkładają „zaginione” owieczki do zagrody za pomocą pęsety (ewentualnie przy braku pęsety – rączką). 

7. Praca plastyczna z płatków kosmetycznych: “OWIECZKA”  

POTRZEBNE RZECZY 

-PŁATKI KOSMETYCZNE 5 SZT. 

https://www.youtube.com/watch?v=DLN52rC0cGo


- KLEJ 

-CZARNY PAPIER 

-KOLOROWA KARTKA PAPIERU 

WYKONANIE: KARTKĘ SMARUJEMY KLEJEM, NASTĘPNIE PRZYKLEJAMY PŁATKI 

KOSMETYCZNE. Z CZARNEGO PAPIERU WYCINAMY GŁOWĘ I NOGI OWIECZKI, PRZYKLEJAMY 

JE DO PŁATKÓW KOSMETYCZNYCH.  



8. Na zakończenie zajęć zabawa  

“Wyganiamy owieczki z zagrody” – motoryczno-matematyczna zabawa z kostką. 

Potrzebne będą: 

• klamerki do bielizny, kulki z waty/gazety, kostka do gry. 

Dzieci wyjmują z zagród wszystkie kulki z waty/gazety, czyli wyganiają owieczki z zagród. Rodzic rzuca kostką 

i pokazuje, ile oczek wypadło. Dzieci umieszczają w zagrodzie odpowiednią liczbę owieczek, wkładając kulki z 

waty/gazety za pomocą klamerki do bielizny. 

Dla chętnych: gra Kto tu mieszka? 

https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07?fbclid=IwAR3YBoKGmdSW5NP-

4eHP48W9Nr7fd4SzkfM1yOxsOgEVJNtsWp9X-GfJN_0  

 

Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzat Adamska       

https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07?fbclid=IwAR3YBoKGmdSW5NP-4eHP48W9Nr7fd4SzkfM1yOxsOgEVJNtsWp9X-GfJN_0
https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07?fbclid=IwAR3YBoKGmdSW5NP-4eHP48W9Nr7fd4SzkfM1yOxsOgEVJNtsWp9X-GfJN_0

