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TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA WIEJSKIE. 

TEMAT DNIA: SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA? 

 

Ciepłą wełnę ma na grzbiecie. 
Co to za zwierzę, czy wiecie? 

Dziś postaramy się rozwikłać powyższą zagadkę   

 

 

1.  ZABAWA 

Zabawy ruchowe z sensoryką 

Na podłodze należy umieścić obok siebie przedmioty o różnej fakturze. Mogą to być różne 

tkaniny z niejednakową fakturą, np. ręcznik, gąbka do mycia naczyń, miękka ściereczka (część 

stroną miękką, część stroną twardą) oraz gazety, plastikowe reklamówki itp. 

Poproś dziecko, żeby po nich przeszło. Na początku może niechętnie do tego podchodzić. 

Można wtedy samemu przejść po torze, żeby pokazać jaka to fajna zabawa.  

Rodzicu, najlepsze efekty otrzymasz, gdy dziecko będzie na bosaka   

2.  PIOSENKA 

Mery miała małą owce  

https://www.youtube.com/watch?v=KfPEbv0l_ZU 

3. WIERSZYK 

Beczenie owcy słychać dziś z daleka. 
Pewnie głodna owca na śniadanie czeka. 
Już słychać stukot butów pani gospodyni. 
Niesie ona marchew, kapustę i kawałek dyni. 
Owca takie śniadanie z apetytem zajada. 
Lecz beczy dalej, choć wyraźnie jest rada. 
Z jakiego to powodu rozlega się beczenie? 
A to pan gospodarz rozpoczął owcy strzyżenie. 
Wielką golarką wełnę puszystą z owcy goli, 
ale widać, że ten zabieg nic owcę nie boli. 
Gdy cała wełna zgolona pięknie lśni owcza skóra 
A ona dalej beczy – widać taka owcza natura. 

https://www.youtube.com/watch?v=KfPEbv0l_ZU


Z wełny, pani gospodyni cuda wnet wyrobi. 
i córkę gospodarzy piękny sweterek ozdobi. 
Dla gospodarza będzie czapka i rękawice, 
a dla małego synka, malutki szaliczek.   

 

4.  PRACA PLASTYCZNA 

 

Do wykonania pracy będą potrzebne: 

- waciki kosmetyczne,                                                                                                                                

- patyczki do uszu,                                                                                                                                                         

- wata,                                                                                                                                                             

- flamaster w kolorze czarnym i czerwonym. 

Na kartce papieru (najlepiej kolorowej) przyklejcie wacik kosmetyczny, z którego powstanie 

tułów owieczki. Z drugiego wacika Rodzic wycina kształt głowy i uszu, który dziecko dokleja 

odpowiednio na kartę.                                                                                                                               

Ogonek może być wykonany z waty.                                                                                                            

Nóżki owieczki mogą być wykonane z patyczków do uszu (przeciętych na pół). 

 

 

  



5. MATERIAŁY DODATKOWE 

 

 

   

 

 


