
Czwartek  15.10.2020 

Temat : Tajemnice wełnianych kłębków 

1. Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Zapomniany sweterek. 
Rodzic zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do 

niego. 
 
– O, nie! Tego nie włożę – oświadczyła Ada, obrzucając krytycznym spojrzeniem stary sweterek 
w paski. – Wszyscy w przedszkolu już go widzieli. Chcę nowy. 
Niestety, mama była nieugięta. – Masz pół szafy sweterków – oświadczyła i na poparcie 
swych słów sięgnęła na półkę, wyciągając granatowy sweterek od wujka, różowy od cioci Basi 
i czerwony od dziadka. 
– Zobacz! Niektórych nie włożyłaś na siebie ani razu, a są naprawdę ładne. Prawdziwa dama 
potrafi tak komponować swoje stroje, że wciąż wyglądają na nowe. Do rozpinanego sweterka 
możesz włożyć białą bluzeczkę i spódniczkę w kwiatki albo bluzkę i spodnie. W ten sposób masz 
dwie zupełnie inne kreacje. 
– Mnie bardziej podoba się ta ze spódniczką – wtrącił się tato, który właśnie stanął w drzwiach. 
– A tak w ogóle to najładniej było ci w sweterku, który wydziergała dla ciebie babcia. 
– W którym? W którym? – dopytywała się Ada. 
– No w tym… nie bardzo pamiętam, co na nim było… – zafrasował się tato. 
Na szczęście mama pamiętała i po chwili szukania wyciągnęła z szafy śliczny zielony sweterek 
z siedzącą w dziupli kolorową sową. 
– Całkiem o nim zapomniałam – zmartwiła się Ada. 
– No to masz swój „nowy” sweterek – uśmiechnęła się mama. – Nie wiem tylko, czy nie będzie 
już za mały. Tak szybko rośniesz… 
Ada natychmiast włożyła sweterek i o mało się nie rozpłakała, bo rękawy faktycznie okazały 
się za krótkie. 
– Może babci zostało trochę zielonej wełny i zgodzi się dorobić eleganckie mankiety do 
twojego zapomnianego sweterka – pocieszyła ją mama. 
– O wilku mowa… – zaśmiał się tato i poszedł otworzyć babci, która właśnie postanowiła 
odwiedzić swe wnuki. 
– Oczywiście, że dorobię ci te rękawki! – obiecała, słysząc o kłopocie Ady. – Zawsze chowam 
w szufladzie resztki materiałów, włóczek, koronek. Nauczyła mnie tego moja mama, a twoja 
prababcia, która z takich „resztek” zawsze potrafiła wyczarować coś niezwykłego. Kiedyś, gdy 
domagałam się nowego sweterka, opowiedziała mi bajkę o nieszczęśliwej owieczce. 
– Dlaczego nieszczęśliwej? – zapytała Ada, sadowiąc się na babcinych kolanach. 
– Bo właścicielka tej owieczki była wielką strojnisią i bez przerwy strzygła biedne zwierzątko 
do gołej skóry, aby mieć wełnę na wciąż nowe ubrania – zaczęła opowiadać babcia. – Wszystkie 
baranki śmiały się z „golasa”, a na dodatek owieczce było strasznie zimno. W końcu uciekła 
od niedobrej gospodyni. Było mi jej okropnie żal, więc postanowiłam, że ja taka zachłanna nie 
będę i zadowolę się tymi sweterkami, które już mam. 
– Ja też tak zrobię – obiecała Ada i pogłaskała kolorową sowę na starym zielonym sweterku. 
 

2.  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji z książki. 

Rodzic  zadaje pytania: 
−− Dlaczego Ada nie chciała iść do przedszkola w sweterku w paski? 
−− Od kogo Ada dostała sweterek z sową? 
−− Dlaczego na nią nie pasował? 
−− Kto opowiedział babci bajkę o smutnej owieczce? 
−− Czego nauczyła babcię i Adę bajka o smutnej owieczce? 
 

3. Wesołe owieczki – praca plastyczna. Wykonanie sylwety owieczki. 

Dla każdego dziecka: kartka A4 w dowolnym kolorze, z narysowanym konturem owieczki, 
klej, kredki i – do wyboru – na tackach kawałki białej wełny, wata, biała krepina, płatki kosmetyczne. 
Dzieci siedzą przy stolikach. Rodzice wręczają im kartki, na których są narysowane kontury owieczki. 
Na tackach umieszczone są kawałki białej wełny, wata, biała krepina, płatki kosmetyczne oraz 
klej. Dzieci przyklejają na tułowiu, głowie, łapach i ogonie owieczki dowolny materiał. 
Dorysowują kredkami brakujące elementy.  
 



 

 


