
CZWARTEK 07.05.2020
KOCHANE DZIECI

Na łące mieszkają pszczoły, biedronki. I kto jeszcze? Oczywiście mieszkają tam jeszcze kolorowe 
motyle. Przywitajmy się i  zapraszam do zabawy.
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami 

MOTYLE

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i do wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: kartkaA3- biała, kolorowa farba, np.: czerwona, żółta, 
niebieska.

,,BAJECZKA O MOTYLKU”czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl. Przeczytajmy bajkę a 
dowiemy się, jak powstał motyl.

Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę,
opowiem wam zaraz krótką bajeczkę.

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie,
co się zastanawiał skąd się wziął na świecie?



A teraz słuchaj uważnie drogi kolego,

bo wszystko zaczęło się dnia pewnego,

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała

i nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała.

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały,

i listki dookoła ciągle obgryzały,

Bo głodomory z nich były niebywałe

i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe.

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę.

Znalazły pod gałązką zakątek mały,

gdzie dookoła kokonem się poowijały.

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka,

siedziała sobie poczwarka motylka.

Aż w końcu kokon popękał wszędzie,

i zaraz z niego motylek będzie.

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował,

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował”,

a potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka.

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka.

Czy teraz już kochane dzieci wiecie,

skąd motylki borą się na tym świecie?

,,OD GĄSIENICY DO MOTYLA”- HISTORYJKA (poniżej): wydrukuj, wytnij i ułóż historyjkę
według kolejności.

,,MOTYLEM JESTEM”- zatańczmy, jak motyle wykorzystując kolorowe apaszki. Pomachajmy 
nimi jak skrzydłami.
https://www.youtube.com/watch?v=NTGfIEuy_ys 

KOLOROWY MOTYL-  złóżmy kartkę na pół, przeciągnijmy dłonią po krawędzi. Rozłóżmy 
kartkę, na jedną stronę obok zagiętej  krawędzi, nalej farbę: dwie kolorowe plamki (jedna pod 
drugą), w różnych kolorach- będą to skrzydła motyla, na te plamki, można jeszcze nalać odrobinę 
farby w innym kolorze. Składamy kartkę po zagiętej już krawędzi. Połóż dłoń dziecka na kartce i 
wykonuj koliste ruchy, rozciągając na boki w miejscach, gdzie prześwituje farba. Otwieramy 
kartkę. Moczymy palec w farbie i domalowujemy tułów, główkę, i czułki między skrzydłami  
(wzdłuż zgiętej krawędzi).

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


GOTOWE- dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

GRATULACJE! PIĘKNY MOTYL!

Praca dla chętnych: kolorowanka (poniżej)- pokoloruj obrazek.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


,,OD GĄSIENICY DO MOTYLA”- HISTORYJKA: wydrukuj, wytnij i ułóż historyjkę według 
kolejności.



KOLOROWANKA- pokoloruj obrazek.


