
 

 

Czwartek  8.04.2021r. 

Temat dnia: Skąd się bierze wełna? 

Cele ogólne: 

-poszerzanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych 

przez człowieka, 

-uzmysławianie potrzeby hodowania owiec i  baranów, 

-kształtowanie i usprawnianie sprawności motorycznych 

ręki, 

- utrwalanie liczebników. 

Skąd się bierze  wełna? 



I CZĘŚĆ DNIA  

 Zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań. Zachęcanie dziecka do 

samodzielnego wymyślania zabaw, nieprzeszkadzania innym domownikom w pracy.  
Ćwiczenia poranne  

Skaczemy, biegniemy 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Boogie Woogie 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

Aram sam, sam, sam  

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

Kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY 

 

Powitanka- Dzień dobry wszystkim 

https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI 
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Owce walliserskie czarnookie Owce kameruńskie 

Owce czarnogłówki Owce karakuły 

Owce wrzosówki 

Owce alpacas 

RASY OWIEC …. 



II CZĘŚĆ DNIA  

 „Skąd się bierze wełnę?” – podawanie nazw i 

porównywanie wełnianych produktów, określanie i 

opisywanie wełny po dotyku.  
Rodzic może poszukać wełniany sweter i włóczkę z wełny. Pyta dziecko, jak 

powstały te dwa produkty, skąd się bierze wełnę. Dziecko szuka odpowiedzi, 

także wśród własnych ubrań może poszukać innych produktów z wełny, określa 

i opisuje wełnę po dotyku. Rodzic pokazuje zdjęcia owcy i barana, pyta, czym 

się różnią, a jakie są między nimi podobieństwa. Na koniec prezentuje dzieciom 

na mapie, gdzie w Polsce hoduje się najwięcej owiec. 

 



 

Wełna owcza kremowa 

Wełna owcza szara 



 



 
 „Owieczka” – praca plastyczna. Dzieci nacinają dookoła papierowe 

talerzyki i przekładają przez nacięcia białą włóczkę. Na górze talerzyka doklejają głowę 

owieczki wyciętą z papieru. Rysują lub naklejają oczy i nos. Na dole talerzyka doklejają nogi 

wycięte z papieru. Na koniec Rodzic pyta dziecko, kto strzeże owiec, o co musi dbać pasterz i 

w jaki sposób zagania owce do stada. • papierowe talerzyki, biała włóczka, kredki lub 

flamastry, nożyczki, klej. 

 

Co otrzymujemy dzięki hodowli owiec. 



 
 

 „Owieczka, zagroda, zamiana” – zabawa ruchowa. 
Dzieci łączą się w trójki. Dwoje dzieci tworzy z rączek zagrodę. Trzecie dziecko 

jest owieczką. W warunkach domowych można rozłożyć kartki papieru- 

zagrody. 

Na hasło: Owieczka!    „owieczki” wychodzą z zagrody. 

Na hasło: Zagroda!      wracają do dowolnych zagród.  

Na hasło: Zamiana, dzieci tworzące zagrodę szukają innego dziecka do 

utworzenia nowej zagrody. 

 „Zaganianie owiec do stada” – manipulacyjna zabawa 

z kulkami waty. 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).  
 „Wyganiamy owieczki z zagrody” – motoryczno-

matematyczna zabawa z kostką. Dziecko wyjmuje z zagrody 

wszystkie kulki z waty, czyli wygania owieczki z zagrody. Rodzic rzuca kostką i 

pokazuje ile oczek wypadło. Dziecko umieszcza w zagrodzie odpowiednią 

liczbę owieczek, wkładając kulki z waty za pomocą klamerki do bielizny.  
Spacer w pobliżu domu. Utrwalenie poznanych 

znaków drogowych.  

 

redyk 

pasterz 



III CZĘŚĆ DNIA  

„Gdzie jest owca?” – zabawa ruchowa. Mama owca ma 

zawiązane oczy. Próbuje odnaleźć swoje dziecko, zagubioną owieczkę, po 

dźwięku dzwoneczka (dziecko z dzwoneczkiem przemieszcza się  po pokoju). 

Zabawę można wielokrotnie powtórzyć. • dzwonek  
 Zabawy dowolne dzieci. Praca– zabawa w 

przeliczanie obiektów. 

 

Dla chętnych kukułeczek do wyboru  

 



Pokoloruj owieczki z takimi samymi cyferkami , tak aby 

kolory się nie powtarzały . 

 



UTRWALANIE NAZW KOLORÓW po angielsku. :)   
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