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Temat: Motyle i kwiaty 

 

Na dzisiejszą podróż nad łąkę polecam 

MUCHOLOT…co wy na to??? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

 

 
 
Motylek –rysowanie wierszykiem 
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw


 

 

„Nikt mnie więcej nie zobaczy”  aut. W. Bieriestow 

 
Gąsienica uważała się za bardzo piękną nie ominęła ani jednej 

kropli rosy, żeby się w niej nie przejrzeć.  

- Ach, co to za uroda! - szeptała, oglądając ze wszystkich 

stron swój pospolity pyszczek i wyginając grzbiet, żeby 

popatrzeć na dwa złociste prążki. Szkoda, że nikt nie zwraca 

na mnie uwagi.  

Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i 

zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej wypełzła na 

największy kwiatek. Dziewczynka spostrzegła ją i zawołała:  

- Co za brzydactwo!  

- Ach taki - syknęła obrażona gąsienica. - Wobec tego nikt 

nigdy, nigdzie, za nic na świecie w żadnym wypadku i w 

żadnych okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! [Daję na to 

słowo honoru uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru 

- należy go dotrzymać. Zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą .I 

gąsienica wypełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, z sęka na 

gałąź, z gałęzi na gałązkę, z gałązki na sęczek. Wyciągnęła z 

pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać. Snuje 

się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, dziesiąty, setny ... i 

wreszcie gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie.  

- Och, jaka ja jestem zmęczona! - westchnęła - ale owinęłam 

się znakomicie. W kokonie było ciepło L. nudno. Gąsienica 

ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. 



Letni wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a 

obrażona gąsienica spała i spała. Obudziła się wreszcie. 

Widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w kokonie 

upał był nieznośny.  

- Muszę przewietrzyć trochę mój domek - postanowiła i 

wyskrobała małe okienko w kokonie.  

- Ach, jak pięknie pachną kwiaty! - gąsienica wychyliła się 

nieco. "Nikt mnie tu wśród  

listków nie zauważy, co mam sobie żałować powietrza" - 

pomyślała. Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu 

troszeczkę i ... wypadła ze swej kryjówki! Ale zamiast spaść 

z drzewa na ziemię, uniosła się do góry! I nagle na tej samej 

łące zobaczyła tę samą dziewczynkę. "Co za wstyd - 

pomyślała -że jestem brzydka to nie moja wina, gorzej, że 

teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam słowo 

honoru, że nikt mnie nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam. 

Hańba!" Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła 

dziewczynka i zawołała:  

- Ach jaki piękny!  

- Czyżby to o mnie mowa? - szepnęła zdziwiona gąsienica - 

zdaje się, że o mnie. I wierz tu ludziom! Dziś mówią tak, a 

jutro zupełnie inaczej.  

Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropelce rosy.  

- Cóż to takiego? W lustereczku ktoś nieznajomy z długimi, 

bardzo długimi wąsami!  

Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne kolorowe 

skrzydła! - Patrzcie, patrzcie, stał się cud jestem motylem! - 



i kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież 

on nie dawał motylkowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy.  

 

Spróbuj wstawić odpowiednie cyfry układając 

historyjkę obrazkową  

 

 
 

 



Układamy kwiaty - zabawa ruchowa 

przy muzyce z wykorzystaniem plastikowych krążków 

(czyli nakrętek, wyciętych kółek z kolorowego papieru 

itp. …)krążki imitują płatki kwiatów/ Dzieci pląsają w 

rytm muzyki, na przerwę- układają na podłodze z 

krążków kwiaty  

 

 

Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?”  
– rodzic. zadaje dzieciom pytania, dzieci mają 

odpowiedzieć, czy zdanie jest prawdziwe, czy 

fałszywe podnosząc tabliczkę z buzią uśmiechniętą 

lub buzią smutną, które same wcześniej przygotują.  

 

       
 

np. Mlecze to żółte kwiaty.  

Płatki maku są koloru zielonego.  

Pszczoły zapylają kwiaty.  



Biedronki mają na skrzydełkach kwadraciki.  

Stokrotki to polne ptaki.  

Motyle wypijają z kwiatów słodki nektar.  

Koniki polne pięknie grają na swoich nóżkach i 

skrzydełkach.  

Gąsienice przeobrażają się w biedronkę.  

Biedronki jedzą mszyce. 

 

 

Zadanie matematyczno – plastyczne. 
Dzieci zajmują miejsca przy stole i wykonują zadanie 

plastyczne „Wiosenny kwiat”. Zadanie polega na 

ułożeniu kwiatka składającego się z 7 płatków i środka, 

przeliczeniu poszczególnych jego elementów i 

sklejeniu go. 
 

 

 



Jeśli chcesz możesz wykonać dodatkową  

pracę plastyczną – swój własny obrazek  

 na podstawie wiersza „Motylek” 

 
Motylek – A. Przemyska 

 

Motylek lekki fruwa nad łąką, 

w dole są kwiaty, w górze jest słonko. 

Fru, fru, fii, fii!- 

wesoło, wesoło mu. 

Motylek lekki w trawie się błąka, 

myśli, że kwiaty to małe słonka. 

Fru, fru, fii, fii!- 

wesoło, wesoło mu. 

Motylek lekki fruwa nad światem, 

myśli, że słońce jest dużym kwiatem. 

Fru, fru, fii, fii!- 

wesoło, wesoło mu. 

 

 



Na zakończenie zajęć zapraszam cię do zabawy   

SUDOKU „Na łące”, oraz … na jaką głoskę  

 
https://view.genial.ly/5eb95b807792c20d16619660 

 

https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978 

 

 

 
 

 

Dla chętnych puzzle i łamigłówka  
 

        
 

 

https://view.genial.ly/5eb95b807792c20d16619660
https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978

