
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

 Centrum Pasterskie w Koniakowie 

________________________________________________________________________________________________   

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

  

43- 474 Koniaków 33                                                                                                                                       śląskie   

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                            Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

"Wełna owcza w rękach małego artysty"  

       Robótki ręczne na palcach i dłoniach - nie tylko dla najmłodszych! 

 

2. Czas trwania zajęć: 

 

1,5  godziny   

 

3. Grupa docelowa: 

 

Rodziny z dziećmi,  Grupy zorganizowane - szkolne, 

młodzieżowe, dorośli; 

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 1           max. 40 

5. Prowadzący zajęcia: 

 

Gospodarze oraz pracownicy Centrum Pasterskiego   

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Warsztaty rękodzieła z wełny owczej pozyskiwanej podczas corocznego strzyżenia owiec wypasanych w 

Koniakowie oraz na halach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.  Zajęcia są prowadzone techniką 

wykonywania robótek ręcznych tylko na palcach i dłoniach - bez dodatkowych narzędzi takich jak 

szydełko czy druty. Technika jest dostosowana do umiejętności dzieci w wieku od 4 lat. W praktyce 

okazuje się jednak, że technika ta pozwala na tworzenie nie tylko dzieł sztuki  p rzez małych artystów, ale 

świetnie się sprawdza w tworzeniu dekoracji i rzeczy użytkowych zarówno przez dzieci jak i dorosłych.  

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z techniką wykonywania robótek ręcznych z wełny owczej na palcach i 

dłoniach. Pokazujemy jak tradycyjnie przygotowuje się wełnę owczą do obróbki – krymplowani, przyndzyni, 

zwijani…, a także jakie znajdujemy zastosowanie dla wełny we współczesnym świecie.  

 

Próbujemy swoich sił w robótkach ręcznych – bez drutów i szydełka, uczestnikom zajęć potrzebne są tylko dobre 

chęci i pozytywne nastawienie. Warsztaty robótek z wełny na palcach i dłoniach to świetna zabawa zarówno dla 

rodzin z dziećmi,  jak i też dla grup szkolnych i młodzieżowych. Każdy uczestnik dostaje zestaw wełny owczej w 

postaci kłębków i czesanki wełnianej oraz materiały pomocnicze i instrukcję drukowaną, tak więc w trakcie zajęć 

nie tylko może korzystać z pomocy instruktora, ale również samodzielnie wykonywać poszczególne zadania. 

Zrobimy wspólnie pomopny, kokardki, kwiatki i inne dekoracje, kto wie, może powstaną nawet dzieła sztuki! 

 

Szczegółowy plan zajęć: 

 

- "Witamy w Karpatach" - przywitanie grupy - prezentacja okolicy - krótka informacja o tradycyjnym kulturowym 

wypasie owiec oraz o pozyskiwaniu wełny podczas corocznego strzyżenia owiec 

 

- "Obróbka wełny" - wspólnie próbujemy  gręplowania, przędzenia i zwijania wełny - instruktor pokazuje jak przędzie 

się wełnę na kołowrotkach oraz na wrzecionie, uczestnicy mogą samodzielnie próbować swoich sił w 

przygotowaniu wełny do robótek ręcznych 

 

- Warsztaty robótek ręcznych na palcach i dłoniach - każdy uczestnik otrzymuje zestaw w postaci zwiniętych 

kłębków wełny oraz czesanki wełnianiej i materiałów pomocniczych. Prowadzący zajęcia pokazuje kolejne 

propozycje na wykonanie pomponów, kokardek, kwiatków, aniołków i innych dekoracji techniką wykonywania 

robótek na palcach i dłoniach. Uczestnicy otrzymują też ilustrowaną instrukcję do wszystkich zadań, tak więc mogą 

również samodzielnie próbować wykonać swoje robótki.  Wszystkie dekoracje i rzeczy użytkowe, które uczestnicy 

wykonają podczas zajęć mogą zabrać ze sobą do domu. 

 



 

W naszym Centrum Pasterskim zobaczyć można  również żywe zwierzęta pasterskie oraz wystawę dzwonków, form 

serowarskich oraz tradycyjnych drewnianych sprzętów używanych na współczesnych bacówkach.  

8. Pomoce dydaktyczne: 
 

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów rękodzieła. 

        

Gospodarz lub instruktor przedstawia krótko podstawowe informacje na temat tradycyjnego kulturowego wypasu 

owiec oraz sposobu pozyskiwania wełny. Następnie pokazuje jak kiedyś przerabiało się wełnę na gręplach, 

wrzecionach i kołowrotkach. Każdy uczestnik może spróbować swoich sił w obróbce wełny począwszy od runa 

owczego, przez czesankę wełnianą aż do przędzenia i zwijania w kłębki. 

 

Omawiamy zastosowanie poszczególnych starodawnych i nowoczesnych narzędzi do obróbki wełny - gręple, 

kołowrotki, wrzeciona, motowidła, zwijaki, ramy i krosna tkackie; 

 

Następnie przystępujemy do właściwych warsztatów techniką wykonywania robótek ręcznych na palcach i 

dłoniach - każdy uczestnik otrzymuje zestaw zawierający: 4 kłębki wełny, 2 opakowania wełny czesankowej, ścinki 

wełniane, materiały pomocnicze oraz ilustrowaną instrukcję. Zajęcia są prowadzone przez instruktora, uczestnicy 

wykonują poszczególne zadania samodzielnie, a wszystkie dekoracje i rzeczy użytkowe które wykonają podczas 

zajęć można zabrać ze sobą do domu. 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

Zajęcia odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu – prosimy o kontakt: Maria Kohut - tel. 694 844 840, e-mail: 

kolyba@op.pl ; 

 

Zajęcia dostosowane są każdorazowo do potrzeb grup w każdym wieku i są przeznaczone dla grup min. 10 osób - 

do max. 40 osób - cena 20 zł/os. (cena obejmuje zestaw do wykonywania robótek ręcznych oraz warsztaty z 

instruktorem); 

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć rodzinnych i indywidualnych dla mniej niż 10 osób - wówczas koszt  za 

zajęcia wynosi 50 zł oraz dodatkowo obowiązkowy zakup zestawu wełny i materiałów pomocniczych dla każdego 

uczestnika - 15 zł/osoby. 

 

 

 


