
Piątek,22.05.2020r. 

Dzień dobry :). Dziś już piątek i ostatnie spotkanie w tym 

tygodniu. Co dziś mam dla Was? Dziś pobawimy się               

z  motylami na łące... 

Poproście Mamusię o dużą chustę, może to być nawet spory 

ręcznik...i tańczcie "taniec motylków", tak jak dzieci na 

filmiku poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU 

Musze przyznać, że jesteście fantastycznymi motylkami :) 

Posłuchajcie teraz wiersza czytanego przez Mamusię lub 

Tatusia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU


  

 

Jeśli słuchaliście uważnie z pewnością odpowiecie na kilka 

pytań do wiersza: 

Kto szedł ścieżką? 

 Jak wyglądała gąsienica? 

Co zrobiła przed zimą gąsienica? 

W czym przespała zimę? 



Co się stało na wiosnę? 

Popatrzcie na obrazek poniżej. Połóżcie paluszek na listku, na 

którym są jajeczka. 

To jajeczka, które składa motyl. Tak, tak... motyl, podobnie 

jak kura też składa jajeczka :) Są one tylko bardzo maleńkie. 

Z jajeczek wykluwają się gąsienice. Gąsienice jedzą i rosą, 

gdy urosną wytwarzają nić, którą oplatają całe swoje ciało 

robiąc kokon. W tym kokonie gąsienica powoli zamienia się    

w motyla i wiosną  wydostaje się z niego...piękna i kolorowa :). 

 

Chcielibyście mieć takiego motyla? Możecie go sobie zrobić. 

Wystarczy ręcznik papierowy i spinacz do bielizny :). Jak? 



Otóż....Na początku malujemy farbami jeden listek ręcznika 

papierowego. Możemy malować tradycyjnie pędzelkiem, albo 

palcami... 

  

 

Papier zostawiamy do wyschnięcia. W międzyczasie za 

pomocą kleju przyklejamy do spinaczy kółeczka wycięte         

z papieru. Oczy można dorysować lub tak jak na zdjęciu 

przykleić i gotowe :). 

Wystarczy 

tylko lekko zwinąć środek, spiąć go spinaczem i motyl gotowy :). 

  



 Popatrzcie na obrazek poniżej. Pokażcie paluszkiem, na 

którym z listków powinna usiąść każda z żabek.  

Policzcie ile żabek jest na ilustracji. 

 

A czy wiecie, że na łące, podobnie jak w naszym przedszkolu, 

odbywają się koncerty? Posłuchajcie uważnie piosenki, 

dowiecie się, jacy muzycy te koncerty dają :) 

      https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc 

Popatrzcie na żabki poniżej. Pokażcie paluszkiem tylko duże 

żaby. Policzcie, ile ich jest? A ile jest małych żabek? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc


Macie ochotę pobawić się jeszcze trochę? Zagrajcie zatem 

w "Milionerów" Odpowiadajcie prawidłowo na wszystkie 

kolejne pytania i... sięgnijcie po nagrodę główną :) 

Miłej zabawy! 

https://learningapps.org/watch?v=p9iqudtba20 

 ... i do zobaczenia w poniedziałek :) Pozdrawiam serdecznie 

pani Iwona ☺ 

 

https://learningapps.org/display?v=p9iqudtba20

