
Jak powstają tkaniny /M. Toczyńska Ożóg/ 

Wszyscy nosimy ubrania. Czy zastanawialiście się kiedyś z czego są one wykonane?                             

Dżinsy, podkoszulki, bielizna, pościel często szyte są z tkaniny bawełnianej. Bawełna to roślina, której 

dojrzałe owoce otwierają się i odsłaniają kępki białych włosków.  

 

Zbierają je specjalne maszyny. Następnie bawełnę się myje i sprasowuje w bele. W przędzalni robi się 

z niej nici, które po ufarbowaniu przekazywane są do tkalni, gdzie wyrabia się z nich tkaninę. 

Obejrzyjcie ten króciutki film: https://www.youtube.com/watch?v=ZSp_6o9fu_A 

Inną rośliną, która dostarcza nam włókien na materiały jest len. Obejrzycie historię o lnie: 

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

Niektórzy z nas lubią nosić wełniane swetry. Wełnę na ubranie dostarczają przede wszystkim owce, 

które mają gęstą i miękką sierść. Owce strzyże się, a sierść  bardzo szybko odrasta. Po umyciu 

 i gręplowaniu wełnę przędzie się, a potem farbuje i zwija w motki. Gdy ktoś chce zrobić sweter na 

drutach, kupuje takie właśnie motki. Swetry wykonywane są też przez maszyny. 

 

Na całym świecie najpiękniejsze i  najdroższe stroje szyje się zwykle z jedwabiu. Jedwab jest 

włóknem, które również dostarczają nam zwierzęta, a dokładnie gąsienica jedwabnika, która snuje 

jedwabną nitkę tworząc wokół siebie kokon. Wyjdzie z niego jako motyl. Hodowca sprzedaje kokony 

w przędzalni, w której się je rozplątuje i nitkę zwija na motowidłach. Z ufarbowanych nici robi się na 

krosnach drogą tkaninę. Jedwab jest bardzo delikatnym i przyjemnym w noszeniu materiałem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSp_6o9fu_A
https://www.youtube.com/watch?v=lpVXowiyXIk


                                    Jak powstają ubrania? – Elżbieta Wąchadło 

          Gdy wchodzimy do sklepu i kupujemy kurtkę, zwracamy uwagę na to, czy nam się 

podoba i czy będzie nam dobrze służyć, czy jest wygodna i ciepła. Jeśli spełnia nasze 

wymagania, to ją kupujemy. Rzadko jednak zastanawiamy się, w jaki sposób została 

wyprodukowana. Tymczasem produkcja odzieży to często skomplikowany proces. Żebyśmy 

mogli się cieszyć naszą nową kurtką , najpierw ktoś musi ją „zobaczyć oczyma wyobraźni” i 

przenieść projekt na papier czy raczej do komputera. By nasz projekt ujrzał światło dzienne, 

musi przejść przez kilka etapów realizacji, w kilku specjalistycznych pracowniach. Należą do 

nich: wzorcownia, krajalnia, szwalnia, hafciarnia, wykańczalnia. Poniżej udostępniamy Wam 

link do filmu, który pokazuje nam, jak powstają ubrania.  

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

  

 



Poniżej macie dwie kolorowanki. Myślimy, że Was ucieszą i z chęcią je pomalujecie. 

 

 

 



 

 

Kolorowanki: źródło – clipart   
i https://www.google.pl/search?q=garnitur+kolorowanka&tbm=isch&source 
 

Piękne suknie, prawda?  Każda prawdziwa dama chciałaby mieć takie w swojej szafie. 
A czy podoba Wam się ten pan w eleganckim garniturze? To strój galowy na specjalną 
okazję.  
Dziękujemy Wam za uwagę. 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=garnitur+kolorowanka&tbm=isch&source


Projektowanie ubrań –  

K. Pietryszko 

 

 Zastanawialiście się kiedyś 

jak powstają ubrania, które macie 

na sobie?  

Obejrzyjcie film pt.: 

,,Projektowanie mody”: 

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

=jPTbYhvXJig 

 

Czyż proces tworzenia nie jest 

fascynujący?  

Z prostych szkiców, które 

pochodzą z wyobraźni projektanta 

powstają efektowne i często oryginalne 

stroje, które prezentowane są na 

wybiegach mody przez modelki, a które 

później możemy spotkać na co dzień, na 

ulicach naszych miast. 

 

Proponuję Wam dzisiaj różne gry interaktywne w tematyce mody i jej projektowania:  

1) Pokaz mody w Nowym Yorku:  

https://www.funnygames.pl/gra/pokaz_mody_w_nowym_jorku.html 

2) Przymierzalnia:  

https://www.funnygames.pl/gra/przymierzalnia.html 

3) Świat zakupów Kopciuszka:  

https://www.funnygames.pl/gra/swiat_zakupow_kopciuszka.html 

Poczujcie się jak projektanci mody i wyzwólcie swoją kreatywność.  

Miłej zabawy!   

Źródło: https://www.szkola7cm.pl/kurs,27.html 
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Jak powstają buty /Alicja Nowak-Wilk/ 

But – okrycie stopy, kończyny. Jeden z najbardziej istotnych elementów ubioru ludzkiego. 

Zwyczajowo buty mają podeszwy i mogą mieć cholewki osłaniające łydki. Jeżeli cholewki 

sięgają maksymalnie tylko do kostek lub brak jest cholewki, to takie buty określa się mianem 

półbuty. 

Istnieje bardzo wiele rodzajów butów, wykonanych z różnych materiałów, przeznaczonych do 

określonych celów, różniących się między sobą kształtem, budową, wielkością i technologią 

wykonania. Często dodatkowym elementem buta jest wysoki lub niski obcas. Podstawowe 

elementy składowe buta: flek, obcas, podeszwa, podpodeszwa (brandzel), otok, ściółka 

(wyściółka), przyszwa, podszewka, obłożyna, cholewka, język, zapiętek, sznurowadło. 

Do czyszczenia i nabłyszczania niektórych rodzajów butów używa się pasty do butów.       

źródło -wikipedia            

Poniżej przedstawiono ciekawy artykół o butach, do którego dołączony jest filmik na którym 

pokazano produkcję obuwia.                                                                    

https://www.zeberka.pl/moda/jestescie-ciekawe-jak-wyglada-proces-powstawania-butow-

video/  

„Pomaluj i połącz w pary takie same buty. Nazwij je. 

 

https://www.zeberka.pl/moda/jestescie-ciekawe-jak-wyglada-proces-powstawania-butow-video/
https://www.zeberka.pl/moda/jestescie-ciekawe-jak-wyglada-proces-powstawania-butow-video/


 

żródło google 

 

 


