
ŚRODA,  13.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Zachęcamy wszystkich do 

korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załącznika w czasie zabawy. Dziś poznamy 

jednego z piękniejszych  mieszkańców łąki. Zapraszamy!

Motyl

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, gąbka do mycia naczyń, gumka 

recepturka, farby, kartka A3, kolorowa bibuła, chustka, szpatułka do nakładania farb.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..).

DZISIAJ ŚRODĘ x 2

ZNOWU MAMY,   ( pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się kogo dziś spotkamy na łące.

Zapraszam do zabawy!

W trakcie słuchania piosenki pokazujemy co robią motyle (śpiewają, fruwają, tańczą).

Po wysłuchaniu wybieramy razem z dzieckiem jeden z 3 symboli i udajemy w zabawie taniec itd.

Dziecko może samo wybrać co chce robić, ale możemy też poprosić, by wskazało konkretny 

symbol.

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4  Motyle

Przeczytam Ci teraz wiersz . Posłuchaj!

Staramy się czytać wiersz powoli, tak by dziecko podążało za treścią. Możemy pokazywać ruchy 

motylka. Udajemy, że łapiemy motyle itd.

MOTYL

NA SKRZYDEŁKACH BARWNY PYŁEK,

JAKI PIĘKNY JEST MOTYLEK,

FRUWAJĄCY KWIATUSZEK,

PLĄSA PO ŁĄCE JAK DUSZEK.

CHCESZ GO ZŁAPAĆ,

SPRÓBUJ GIBKO,

NIM DRGNIESZ RĘKĄ,

ZNIKNIE SZYBKO.

ACH, MOTYLKU,

JAK TY FRUWASZ,

SKRZYDEŁKAMI CUDNIE MRUGASZ,

TANIEC W SŁOŃCU TWÓJ SWAWOLNY,

POKAZUJE JAKIŚ WOLNY. 

 Teraz my pobawimy się w fruwające motylki.

Przygotowujemy pociętą kolorową bibułę. Wycinamy ją tak, by przypominała kształtem motylki.

Wspólnie z dzieckiem dmuchamy w przygotowane wcześniej motyle. Kładziemy motyla na dłoni 

dziecka i zdmuchujemy tak, by pofrunął. Wkładamy motylki do chustki i energicznie rozwijamy 

przed oczami dziecka tak, by wzniosły się do góry. Za każdym razem pytamy czy dziecko chcę 

bawić się dalej. Zabawę powtarzamy do momentu gdy dziecko powie, że już koniec. 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4


Dziś namalujemy piękne motyle. Zapraszam!

Do namalowania motyli będą nam potrzebne farby, gąbka do zmywania naczyń, gumka 

recepturka lub kawałek sznurka, szpatułka do nakładania farby, kredka i oczywiście kartka.

Na początku zakładamy na zmywak gumkę, tak by ścisnąć go na środku. W ten sposób uzyskujemy

kształt skrzydeł motyla. Następnie nakładamy na prawą część zmywaka farby, według uznania. 

Farbę trzeba nałożyć tak, by starczyła na dwa skrzydła. Składamy zmywak  do środka tak, by farba 

z jednej strony zmywaka odbiła się na drugiej jego stronie. Następnie dziecko odbija na kartce 

kolorowe kształty. Po odbiciu skrzydełek, maluje palcem na środku kropki ( to będzie korpus 

motyla i jego głowa). Na koniec kredką malujemy czułka i motyle gotowe.

Brawo piękne motylki namalowałeś!



Teraz zapraszam Cie na relaks przy muzyce. Obejrzyjmy wspólnie najpiękniejsze motyle 

świata. Jeśli jest to możliwe usiądźmy z dzieckiem razem na dywanie. Weźmy dziecko na kolana 

lub posadźmy tak, by opierało się o nas plecami i oglądajmy film.

https://www.youtube.com/watch?v=Za1djTAb4qs  Najpiękniejsze motyle świata

Praca dla chętnych! 

Bajka mówiąca o cyklu życia motyla. Zapraszamy do obejrzenia. Można również wykorzystać do 

rozmowy z dzieckiem  symbole z załącznika.

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE  Cykl życia motyla

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE
https://www.youtube.com/watch?v=Za1djTAb4qs

