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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 21.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Motyle 

1. Wybrane motyle Polski –prezentacja multimedialna. 

https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc 

2. Zabawa ruchowa „Motylek”.  

Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej muzyki,  dwie apaszki dla dziecka: 

w dowolnym kolorze  – dla motylka. 

Rodzic zamienia dziecko w  motylka, daje mu dwie apaszki. (Jeśli nie ma 

apaszek, mogą to być kawałki krepiny lub bibuły). To będą skrzydła. Dziecko - 

motylek fruwa po łące przy dźwiękach muzyki (rodzic zwraca uwagę, aby 

obydwa skrzydła owada poruszały się jednocześnie). Na przerwę w muzyce 

owad zatrzymuje się, kłania i mówi słowa: Witam na mojej łące – ciepłej  

i pachnącej. Zabawę można urozmaicić, prosząc, aby słowa wypowiadało 

najpierw cicho, potem głośno, szeptem, dzieląc słowa na sylaby, w różnym 

rytmie. 

 

3. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej – Znajdź parę.  

Poznawanie najczęściej występujących w Polsce motyli. 

Zdjęcia różnych gatunków motyli, np.: pazia królowej, rusałki pawik, rusałki 

pokrzywnik, rusałki admirał, rusałki osetnik – dwa komplety. 

Rodzic układa na stole zdjęcia przedstawiające różne gatunki motyli (każde 

zdjęcie występuje podwójnie). Jedno zdjęcie daje dziecku, drugie zostawia 

sobie. Prosi, aby dziecko dokładnie przyjrzało się swojemu motylowi. Pyta, 

czym różnią się motyle. Podaje ich nazwy. Następnie wybiera ze swoich zdjęć 

zdjęcie jednego motyla i układa go na środku stołu. Prosi, aby dziecko 

utworzyło parę: odnalazło wśród swoich obrazków takiego samego motyla  

i ułożyło obok. Podobną zabawę rodzic może przeprowadzić z sylwetami innych 

zwierząt i roślin występujących na łące. W zabawie może również brać udział 

więcej osób. Należy przygotować wtedy więcej kompletów zdjęć. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc
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4. Cykl rozwojowy motyla – historyjka obrazkowa. 

Obrazki z Wyprawki plastycznej. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=13 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

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? 

 

Dziecko: 

 wycina obrazki,  

 omawia ich treść wspólnie z rodzicem, 

 układa według kolejności zdarzeń. 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=13
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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5. Karta pracy, nr 40. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=42 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 
 

Dziecko: 

− koloruje rysunki motyli, które tworzą pary z podanymi obrazkami, 

− słucha rymowanki, powtarza ją za rodzicem. 

 

6. Kolorowanka – na ostatniej stronie (do druku). 

 

 

 

 

Powodzenia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=42
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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