
16.XII.2021 CZWARTEK 

Temat: Wełniane historie. 

CELE OGÓLNE: rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci oraz twórczej 

inwencji muzycznej i plastycznej, poznanie sposobu malowania farbą na folii 

aluminiowej; poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystania wełny; 

rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania. 

 

Wprowadzenie: Zaśpiewanie piosenki „Zima przyjdzie jutro” 

1. „Zima” – improwizacja ruchowa i zabawa plastyczna.  

Potrzebne: chusteczki higieniczne, nagranie „Zima” Vivaldiego, folia 

aluminiowa, biała farba, pędzle 

– „Płatki śniegu” – zabawa ruchowa. 

 Dz. udaje  płatek  śniegu –trzyma w dłoni białą chusteczkę higieniczną i kładzie 

się na dywanie. R. odtwarza utwór „Zima” Antonia Vivaldiego. 

Dz. słucha  muzyki, naśladują zachowanie się płatków śniegu na dworze i tańczą 

z chusteczką.  

– „Zima” – malowanie farbą do słuchanego utworu.  

R. zaprasza Dz. do zimowej podróży, otrzymuje kawałki folii aluminiowej. 

Słucha  muzyki i malują białą farbą na folii. 

 

2.„Wełniana rodzinka” – rozmowa z dzieckiem. 

- R. pokazuje  obrazek przedstawiający: owcę, barana, jagnię. Dz. na podstawie 

ilustracji wskazuje różnice i podobieństwa między nimi, podaje nazwy zwierząt.  

- Prezentacja głosu owcy  https://www.youtube.com/watch?v=dqpRB9yz39g               

Następnie odpowiada na pytanie: Dlaczego ludzie hodują owce? 

(wełna, sery, mleko) 

https://www.youtube.com/watch?v=dqpRB9yz39g


- Koszyk skarbów– prezentacja motków wełny, ubrań z wełny, drutów do 

robienia ubrań( jeżeli nie mamy w domu takich materiałów bardzo proszę 

pokazać dziecku zamieszczone na stronie obrazki. 

-  „Od owcy do swetra” –  historyjka obrazkowa zamieszczona na stronie. 

Opowiedz co się dzieje na każdym obrazku. Powiedz skąd mamy wełnę z której 

powstają swetry. Jakie jeszcze ubrania mogą być zrobione z wełny. 

Podział na sylaby wyrazu owca, wełna, określenie pierwszej głoski w wyrazie. 

- Owieczki na łące - zabawa ruchowa. 

Dz. leży na łące (dywanie) i udaje śpiącą owieczkę.. Na dźwięk podany przez R.  

dziecko zaczyna czworakować. Na hasło Wilk idzie! owieczka zatrzymuje się 

bez ruchu 

- Praca plastyczna  „Owieczka z płatków kosmetycznych” 

Potrzebne rzeczy: płatki kosmetyczne 5 sztuk, 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. 

 



 

 


