
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

08.04. – czwartek 

Temat dnia: ,,Skąd się bierze wełna?”  

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

 

 

Dzień dobry wszystkim☺  

Zadanie 1 

Na początek trochę ruchu.  

Rzucamy do celu. Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko         

i wrzucacie do niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto 

wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii startu.  

 

Tor przeszkód  - Do jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być 

wielkie kartony, przez które  trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, 

butelki, krzesła które należy omijać. 

 

 

 



Zadanie 2 

„Skąd się bierze wełnę?” 

Pokażcie Państwo dziecku wełniany sweter i włóczkę z wełny(jeśli nie mamy mogą być 

zdjęcia). Zapytajcie dziecko jak powstały te dwa produkty, skąd się bierze wełnę? Poproście 

aby dzieci poszukały wśród własnych ubrań, innych produktów z wełny, określiły i opisały 

wełnę po dotyku. 

Od owcy do swetra – historyjka obrazkowa. 

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

swetry. Jakie jeszcze ubrania mogą być zrobione z wełny. 

 



Zadanie 3 

„Owieczki na łące” – zabawa ruchowa – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Dzieci leżą na łące (dywanie) i udają śpiące owieczki. Gdy rodzic klaśnie jeden raz zaczynają 

czworakować. Gdy klaśnie dwa razy i powie hasło Wilk idzie! owieczki zatrzymują się bez 

ruchu. 

Zadanie 4 

„Kraina nitek” – zapraszam na program edukacyjny 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,kraina-nitek,34205 

 Zadanie 5  

„Owieczka” – praca plastyczna. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: papierowe talerzyki, biała, włóczka, kredki lub 

flamastry, nożyczki, kleje, ewentualnie wata 

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. 

 Jeżeli nie mamy włóczki, do wykonania pracy możemy użyć waty. 

       

 

 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,kraina-nitek,34205


Zadanie 6 

„Zaganianie owiec do stada” Zabawa manipulacyjna z kulkami waty. 

 

Dziecko buduje ogrodzenie z klocków. Za ogrodzenie wkłada kulki z waty. Część kulek jest 

poza ogrodzeniem. Dziecko wkłada „zaginione” owieczki do zagrody za pomocą pęsety 

(ewentualnie przy braku pęsety – klamerką do bielizny lub ręką). 
 

Zadanie 7 

 

„Wyganiamy owieczki z zagrody” Zabawa motoryczno-matematyczna 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. 

Zadanie 8  

Zapraszam do zabawy z  piosenką o baranku  

https://www.youtube.com/watch?v=4PqwVP9bBRU  

Zadanie 9 

„Gdzie jest owca?”- zabawa ruchowa 

Do zabawy potrzebna będzie chustka do zawiązania na oczy i dzwoneczek. Dziecko ma 

zawiązane oczy, stoi na środku pokoju. Rodzic lub rodzeństwo to zagubiona owieczka. 

Owieczka dzwoni dzwoneczkiem. Dziecko z zasłoniętymi oczami pod dźwięku dzwoneczka 

odnajduje owieczkę. Następnie zamiana ról. 

Bajka na odprężenie zapraszam do obejrzenia bajki ,,Bajka na zły humor” 

 https://www.youtube.com/watch?v=wU-n5vTwONo 

Materiał dodatkowy:/youtu.bRLAhviX40 

„Sweterek” – praca plastyczna. Dziecko rysuje obiema rękami jednocześnie po śladzie obrys 

sweterka, następnie nakleja wg własnego pomysłu na szablon kulki z waty, kawałki włóczki, 

cekiny i inne. 

Sweterek – karta pracy w załączniku 

„Doprowadź jagniątko do jej mamy” – zabawa matematyczna. Dziecko rysuje drogę 

jagnięcia do owcy zgodnie z kodem. 

Kodowanie owieczka – karta pracy w załączniku 

MIŁEJ ZABAWY☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=wU-n5vTwONo
https://youtu.be/8pRLAhviX40
https://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2020/04/Sweterek.doc
https://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2020/04/Kodowanie-owieczka.doc

