
Temat: Pierwszy motyl 

 

 
 

1. Zapoznanie z budową motyla. 

Duże zdjęcie/obrazek motyla. 

Rodzic pokazuje zdjęcie/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. 

Rodzic pokazuje dziecku w książkach, internecie  zdjęcia/obrazki różnych motyli, słuchanie 

ich nazw. 

 

 

2. Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej Wiosna i moda. 
Rodzic czyta dziecku wiersz: 

 

Pod koniec zimy wiosna 

wyjęła żurnali stosik. 

– W co mam się ubrać? – dumała 



– co w tym sezonie się nosi? 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

Co wybrać, by być na czasie 

i nie wyglądać niemodnie? 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

(W tym czasie... – Gdzież ta wiosna? 

– pytali wszyscy wokół. 

– Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 

Pachniała jak sklep z perfumami – 

wszak była calutka w kwiatach, 

sypała płatkami jak deszczem – 

i tak już zostało do lata. 
 

 Rozmowa na temat wiersza. 

− Jaki problem miała wiosna? 

− W co postanowiła się ubrać? 

− Jak wyglądała? 

 

Wypowiadanie się dziecka na temat:  

Jakie kolory kojarzą się dziecku z wiosną? Dlaczego? 

 Jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było zielone? 

 
 

3. Zabawa plastyczna – Pierwsze bazie. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka: wazon narysowany  na kartce z bloku.(wzór w załączniku- 

można go wydrukować jeśli ktoś ma taką możliwość), kolorowy papier, szare gazety, 

nożyczki, klej. 

 Dziecko przykleja na kartce wazon wycięty po liniach narysowanych przez rodzica., na 

wazonie przykleja paski papieru wydarte z szarych gazet (gałązki); dokleja po obu stronach 

gałązek wydarte z gazet niewielkie owale – bazie. 

 

4. Karta pracy, cz. 3, s. 56. 

Oglądanie obrazków. Omawianie etapów rozwojowych żaby. Kończenie rysowania żab 

według wzoru. Kolorowanie ich. 

 

5. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Słonko wschodzi i zachodzi. 

Dziecko stopniowo podnosi się z przysiadu do stania, wyciąga ręce w górę i obraca się 

wokół własnej osi – słonko wstało i świeci, następnie powoli wraca do przysiadu i kuli 



się – słonko zaszło. 

 

     6.  Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Bociany na łące. 

Dziecko jest bocianem. Chodzi po łące, wysoko unosząc kolana. Co pewien czas zatrzymuje 

się, staje na jednej nodze, wystawia złączone dłonie przed siebie, rytmicznie porusza 

nimi jak dziobem i powtarza: Kle, kle, kle, żabki mi się chce. 

 

7.  Utrwalenie poznanej litery Ł, ł 

Rodzic prosi dziecko o podanie wyrazów zaczynających lub kończących się na literę Ł, 

następnie dziecko dzieli wyrazy  na sylaby i głoski, liczy ile w słowie jest sylab, ile jest 

głosek 

 


