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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

 

DATA: 25.03.2020r. 

 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

 

Temat: „Pierwszy motyl” 

 

Cele główne:  

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

  rozwijanie sprawności manualnej, 

 poznawanie budowy motyla. 

1. Zabawa plastyczna – „Pierwsze bazie”. 

Rodzic dla dziecka i dla siebie rysuje wazony na kartkach  

z kolorowego papieru. Przygotowuje wspólnie z dzieckiem szare gazety, 

kolorowy papier, klej, nożyczki. Dziecko wspólnie z rodzicem przyklejają na 

kartkach swoje wycięte wazony, na wazonie przyklejają paski papieru wydarte  

z szarych gazet (gałązki); doklejają po obu stronach gałązek wydarte z gazet 

niewielkie owale – bazie. Dziecko wspólnie z rodzicem oglądają powstałe prace; 

przeliczają gałązki w wazonach; określają, kto  ma ich najwięcej. 

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 56. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 

3. Ćwiczenia wyrabiające umiejętność świadomego poruszania się w rytm 

dźwięków instrumentu.  
Instrument muzyczny do wyboru według uznania rodzica. 
 

Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wybijanym na bębenku przez rodzica: 

maszeruje, podskakuje. Na przerwę w muzyce wykonuje przysiad. Głośny dźwięk 

instrumentu oznacza wykonanie obrotu. 

4. Ćwiczenie oddechowe – „Łąka wiosną”. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka i dla siebie słomkę, dziecko wycina kolorowe 

kwiatki z bibuły. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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Dziecko wraz z rodzicem zajmuje miejsce przy stoliku. Na stoliku leżą wycięte 

z bibuły kolorowe kwiatki oraz zielona kartka – łąka. Zadaniem dziecka oraz 

rodzica jest przeniesienie jak największej liczby kwiatków na swoją łąkę za 

pomocą słomki. 

5. Zabawa rozwijająca zdolność szybkiej reakcji na ustalony sygnał – „Rośnie 

trawa”. 

Dziecko w przysiadzie, zajmuje miejsca na okręgu, twarzą do jego środka. 

Rodzic. – wiosna – śpiewa dowolną piosenkę o wiośnie, równocześnie na raz 

wybija rytm na bębenku. Dziecko kolejno przechodzi do pozycji stojącej, zgodnie 

z wybijanym rytmem. Podczas powtórzenia zabawy kolejno przechodzi do siadu 

skrzyżnego, zgodnie z wybijanym rytmem.  

 

6. Praca plastyczna – „Pierwszy motyl”. 

Rodzic przygotowuje obrazek motyla i omawia jego budowę.  

Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka. Na głowie 

motyl ma parę oczu (złożonych), parę czułków oraz ssący aparat gębowy. Tułów 

składa się z trzech segmentów, na których znajdują się trzy pary odnóży. Od 

tułowia odchodzą dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami. 

Wspólnie z dzieckiem rodzic ogląda zdjęcia  różnych motyli, dziecko czyta przy 

pomocy rodzica ich nazwy. 

Rodzic pomaga dziecku w wykonaniu motyla. Składamy białą kartkę A4 na 

połowę, przy krawędzi zgięcia rysujemy połowę motyla, te elementy wykonuje 

rodzic. Dziecko wycina motyla po narysowanych liniach, po rozłożeniu tylko na 

jedną jego połówkę nakłada grubą warstwę plakatowej farby w różnych kolorach, 

dociska rugą połowę motyla dość mocno, delikatnie rozkłada skrzydełka 

pozostawia do wyschnięcia. Motyl może być dekoracją pokoju dziecinnego. 

Takich motyli dziecko może wykonać kilka, według uznania. 

7. Propozycja wspólnych zabaw rodziców z dzieckiem na świeżym powietrzu 
na własnym podwórku. 
 

• Zabawa ruchowa – „Głodne żabki”. 

Dziecko wraz z rodzicami są żabkami. Poruszają się, skacząc. Na hasło: Mucha, 

które wypowie dziecko wyskakują w górę, aby złapać jedzenie, następnie skaczą 

dalej. 

• Zabawa bieżna – „Motylki”. 

Dziecko i rodzice są motylkami. Biegają poruszając rękami jak skrzydełkami. 

Podczas usłyszanego klaśnięcia w dłonie zastygają w bezruchu. 
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Zabawy powtarzamy 2, 3 razy. 

• Wspólne obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. 

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat dokonanych obserwacji. 

 

8. Zabawa twórcza – Na powitanie wiosny. 

Dziecko wymyśla zdania, jakimi powitałoby wiosnę. Tworzy wspólne 

opowiadanie o przyjściu wiosny poprzez łączenie w całość kolejnych zdań 

dopowiadanych przez rodzica. 

9. Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 57. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

Oglądanie obrazka sasanki. Powtarzanie jej nazwy. Dorysowywanie brakujących 

części sasanki na kolejnych rysunkach. Oglądanie obrazków przedstawiających, 

jak rozwijała się sasanka. Określanie, czego potrzebują sasanka i inne rośliny, 

żeby się rozwijać. 

10. Dobieranka sylabowa. 

Rodzic podaje jedną sylabę dotyczącą nazwy kwiatka, dziecko dopowiada 

poprzez dodanie kolejną sylabę tworząc prawidłową nazwę kwiatka.  

Dziecko może doklejać brakujące sylaby w nazwach kwiatków i przyklejać całe 

nazwy na kartkach. Wcześniej rodzic wspólnie z dzieckiem wycina różne sylaby 

lub pomaga dziecku sylaby napisać na małych karteczkach. 

 
Zachęcam do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do ćwiczeń: 

1) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf 
2) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-

Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf 

 

 

Serdeczne pozdrowienia dla dzieci i wszystkich domowników. Miłej 

zabawy i przyjemnej nauki  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf

