
Motylki

Temat tygodnia: Łąka wiosną 
 

            Kochane Motylki, Drodzy Rodzice w tym tygodniu 
zapraszamy i zachęcamy do zabaw 
ze zwierzątkami mieszkającymi na łące.
Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   

Poniedziałek: Zielone żabki

1. Poznanie wybranych kwiatów łąkowych. 
Rodzic czyta rymowankę i pokazuje obrazki wymienionych kwiatów. 

Rosną na łące kwiatów tysiące: 

czerwone maki 

niebieski chabry 

mailto:pp4motylki@interia.pl


jaskry żółte jak słońce 

i stokrotki pachnące 

Rytmiczne dzielenie za rodzicem nazw obrazków wraz z wyklaskiwaniem: 
ma-ki, cha-bry, jas-kry, sto-kro-tki. 

2. Rysuj po śladzie od motylka do kwiatuszka.



3. Posłuchaj wiersza E. Stadtmüller „Zielone żabki”. 

Zielone żabki 
nad zielonym stawem 
urządziły sobie 
zieloną zabawę. 

W zielone się listki 
ślicznie wystroiły 
i w zielonej trawie 
walczyka tańczyły. 
A kiedy pod wieczór 
były już zmęczone, 
to z pasikonikiem 
zagrały w… zielone. 

-Co urządziły sobie żabki nad zielonym stawem? 
-W co wystroiły się żabki? 
-Co robiły, gdy były zmęczone? 

4. Zabawa ruchowa „Bocian i żabki”. 
Rodzic  wyznacza  skakankami,  chustami  lub  poduszkami  staw.  Dzieci  –  żabki  – 
skaczą po pokoju. Gdy usłyszą głos bociana, wskakują do stawu. Gdy głos bociana 
milknie, żabki opuszczają staw. 

Klekot bociana.

h  ttps://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY   

*Posłuchaj prawdziwych odgłosów żab.
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg 

*Zobacz z bliska jak wygląda żaba.
https://www.youtube.com/watch?v=c-1VNN2FtHA 

https://www.youtube.com/watch?v=c-1VNN2FtHA
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY


5. Jeśli masz ochotę zamienić się na troszkę w żabkę wykonaj opaskę na głowę 
„Żabka”. 

\



Wtorek: Owady na łące 

1. Jakie zwierzątka mieszkają na łące?

2. „My jesteśmy Żabki” - zabawa muzyczno – ruchowa.
Potrafisz skakać jak żabka?  Spróbuj  hop-hop-hop.
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

3. Wierszyk paluszkowy
„Biedronka”
Motylki przypomnijmy 
sobie wierszyk o biedronce. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


 4. Zabawa matematyczna „Ile ma kropek...”
-Czy wszystkie biedronki mają kropki?
-Ile ma kropek pierwsza biedronka?
-Ile ma kropek druga biedronka?
-Ile ma kropek trzecia biedronka?



*Narysuj biedronce 4 kropki. Pokoloruj biedronkę.

5. „Zagadkowa łąka”.
Zobacz film o mieszkańcach łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 

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


Środa: Mamo, Tato pobawmy się razem 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako sposobu stymulowania 
rozwoju dziecka.

1. Rodzice i dzieci stoją naprzeciwko siebie – śpiew do pląsu: 
„Ach, gimnastyka dobra sprawa, dla nas wszystkich to zabawa 
Ręce w górę, w przód i bok, skłon do przodu, przysiad, skok. 
Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos”. 

2. Zabawa „Moje ciało”. 
- czy mamy rączki? – klaszczemy w dłonie
 - czy mamy głowę? – kręcimy głową 
- czy mamy brzuszek? – głaszczemy się po brzuchu 
- czy mamy kolana? – masujemy kolana 
-czy mamy stopy? – stukamy stopami o podłogę

3. Zabawa  „Wałkujemy ciasto”.
Rodzic leży płasko, ręce ma złączone nad głową. Dziecko turla rodzica pchając go do 
przodu za biodra. Rodzic może pomóc dziecku w taki sposób, aby nie było tego 
świadome. Jego ciało ma sprawiać dziecku opór. Następnie rodzic turla dziecko. 

4. Zabawa „Skała”.  
Siad skulny, plecami do siebie, przepychanie osoby stawiającej opór. 

5.  Zabawa „Paczka”.
Dziecko siedzi skulone, mocno „zamknięte w sobie”, rodzic próbuje je rozpakować, 
zamiana ról. 

6. Zabawa „Mosty/domki” 
 Dorośli w klęku podpartym tworzą ze swoich ciał mosty/domki, dzieci przechodzą 
pod lub nad dorosłymi. 

7. Zabawa „Wycieczka”.
Dziecko leży na plecach na podłodze, ręce ma za głową . Dorosły trzyma dziecko za 
nadgarstki lub nogi i lekko ciągnie je po podłodze.

8. Zabaw „Fotelik”.
Dorosły siedzi w rozkroku na podłodze, obejmując rękoma siedzące przed nim 
dziecko, kołysanie dziecka na boki, poruszanie się wraz z nim w przód i w tył. 



9. Zabawa „Masażyk”.
Dziecko leży przodem, rodzic masuje mu plecy analogicznie do wypowiadanych 
słów: 
Idą konie ( palcami udajemy kroki konia) 
Przeszły słonie (palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki) 
Idzie pani na szpileczkach (szybko kroczymy po plecach opuszkami palców 
wskazujących) 
Idzie szczypaweczka (delikatnie szczypiąc wędrujemy po plecach na skos) Świeciły 
dwa słoneczka (rysujemy dwa kółka) 
Płynęła sobie rzeczka (palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę) 
Spadł deszczyk (palcami naśladujemy spadające krople) 

10.  Pomóż zwierzątkom odnaleźć swój cień. 



Czwartek: Domek pszczół

1. Posłuchaj opowiadania 
„Przygoda małej pszczółki”.

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na 
łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek.

Pamiętaj Maju, nie oddalaj się bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. 
Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów.
Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. 
Nawet nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I .... rozpłakała 
się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi. 



Aż tu, co to za duża pszczoła?

- Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem trzmiel Felek, 
dlaczego płaczesz?
- Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją 
rodziną i się zgubiłam.- I Maja się znowu rozpłakała.
- Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. 
Wiem gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem.
I trzmiel Felek razem z mała pszczółką przyfrunęli do ula. 

Pszczółka podziękowała i postanowiła więcej nie oddalać się od swojej rodziny 
pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów.

-Jak wygląda pszczółka? Jakie ma kolory?
-Co robiły pszczółki na łące?
-Dlaczego pszczółka Maja była smutna i płakała?
-Kto pomógł małej pszczółce?
-Jak się nazywa dom pszczół?

2. Zabawa ruchowa „Pracowite pszczółki".
Dzieci – pszczółki na sygnał słowny "pracowite pszczółki" rozbiegają się po pokoju 
naśladując brzęczenie, lot pszczół, zbieranie nektaru z kwiatów.



3. Rodzic opowiada, że pszczoły wytwarzają miód z pyłków, nektaru, który 
zbierają z kwiatów. Wiosną i latem przy ładnej pogodzie pszczoły gromadzą w 
komórkach plastra kilogramy miodu. Chętnie także same się nimi odżywiają. 
Część miodu zabiera człowiek. Zajmuje się tym osoba doświadczona czyli 
pszczelarz. Pszczelarz musi być ubrany w kombinezon w białym kolorze ( jasny 
kolor nie drażni pszczół ), nakrycie głowy kapelusz ( ze specjalną siatką 
ochronną, patrzymy przez czarny kolor siatki ) i długie rękawice zabezpieczone 
gumkami. Tak ubranemu człowiekowi pożądlenie nie grozi.   
Miód jest bardzo zdrowy. Dzieci, które go jedzą, rzadziej chorują. 



4. Praca plastyczna „Pszczółka”
Potrzebne materiały:
rolka po papierze toaletowym
żółty papier, czarny papier / lub żółta farba i czarna
błękitny papier lub biały papier
nożyczki
klej
czarny flamaster/mazaki

Rolkę po papierze można pomalować 
żółtą farbą i również farbą zrobić 
czarne paski.

5. Bajka edukacyjna dla dzieci - „Pszczoła miodna”.
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8


Piątek : Barwy ochronne 

1. Pobaw się do słów piosenki: „Bzycząca zabawa” razem z mama, tatą lub 
     rodzeństwem. 
W tej piosence na łące obywa się wesoła, taneczna zabawa.  Biedronka chce 
zatańczyć z małymi bzyczącymi owadami. Postaraj się usłyszeć i zapamiętać 
o jakich  małych zwierzątkach jest ta piosenka. 
Spróbuj też podczas tańca i zabawy nauczyć się i zaśpiewać refreny :

1)  Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, 
      biedronko moja miła z kim byś zatańczyła.          bis 

2) Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk,     
     biedronko moja miła z kim będziesz tańczyła         bis

3 ) Psyt, psyt, psyt, psyt, psyt, psyt
      biedronko moja miła zabawa się skończyła         bis

Piosenkę znajdziesz klikając w poniżej podany link : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE

2. Wykonaj ( ułóż) motylka z apaszki, szalika mamusi, według własnego
    pomysłu. Przyślij nam zdjęcie twojego dzieła. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE&fbclid=IwAR3zSZvbO2wZHaG_rkCWGXWfyLtUevkk8FCHqfOS28ewkEF76GrAsX7vDsQ


3. Historyjka obrazkowa „Przygody pieska Lalusia na łące”.

- wspólne oglądanie  obrazków historyjki 
- opowiadanie co się dzieję na obrazkach przez dziecko 
- opowiadanie historyjki i wyjaśnienie dziecku pojęcia barwa ochronna 
Wyjaśnienie dziecku -  żółty motyl usiadł na mleczu ( mniszku lekarskim ) i stał się 
dla pieska niewidoczny – to nazywa się barwą ochronną.     
 



4. Spróbuj znaleźć na zdjęciach zwierzęta, które ukryły się dzięki swojej barwie 
ochronnej.  


