
Motylki

Temat tygodnia: Święto Dzieci
 
Kochane Motylki, Drodzy Rodzice dziękujemy 
za przesłane zdjęcia i zapraszamy do dalszej zabawy. 
Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   

Poniedziałek: 

                                      Drogie Dzieci!

Z okazji Waszego święta życzymy Wam z całego serca

zdrówka, spełnienia marzeń, niesamowitych przygód,

samych słonecznych i szczęśliwych dni

i aby uśmiech od ucha do ucha zawsze gościł 

na Waszych twarzach.
 życzą Panie

 Magda P., Jadzia, Małgosia, Magda B.

mailto:pp4motylki@interia.pl


1. Zabawa tropiąca „Poszukiwanie skarbów”.
Rodzicu na dworze lub w domu w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie, 
sofa, szafka) schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Stwórz 
dziecku prostą mapę z zadaniami lub słownie kieruj poleceniami: „Idź do przodu, 
stań, idź w stronę ławki, omiń ją, 
szukaj na dole....”.

Propozycje zadań  do 
zabawy tropiącej:

* Zagadki.
Rozwiąż i wskaż obrazek!

Zagadka o lizaku

To cukierek jest z patyczkiem,
lubisz lizać go języczkiem.

Z  agadka o kapciach  
Mięciutkie i ciepłe
na stopy włożymy,
kiedy ze spaceru
do domu wrócimy.

Z  agadka o kredkach  
Kolorowe tanecznice,
tańczą po papierze
ostre główki mają,
jak się nazywają?

Zagadka o misiu
Pluszowy przyjaciel
z oklapniętym uszkiem.
Wskakuje wieczorem
pod twoją poduszkę.

Zagadka o kotku
Łazi własnymi drogami,
ugania się za myszkami,
lubi wspinać się na płotek.
- Kto to jest? Tak to … .

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kotku-733
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-misiu-465
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kredkach-384
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kapciach-290
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-lizaku-139


* Zatańcz taniec „Tańczymy Labada”.
https://www.youtube.com/watch?v=w9N9Rj3nosA 

* Połącz takie same obrazki.

Dla dziewczynek 

https://www.youtube.com/watch?v=w9N9Rj3nosA


Dla chłopców.



* Wykonaj polecenia.



*Ułóż z wyciętych puzzli obrazek.



* Sklej z wyciętych elementów pieska.



Wtorek: Liczymy zabawki

1. Dzieci nazywają zabawki. Dzielą razem z rodzicem ich nazwy na sylaby 
(rytmiczny podział), łącząc tę czynność z klaskaniem. Np. lal-ki, mi-sie, sa-mo-
cho-dy, pił-ki, ska-kan-ka. 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa
„A ram sam sam..”

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=31s 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=31s


3. Zabawy matematyczne.

* Nazwij zabawki, a następnie policz zabawki w pętli: zielonej, niebieskiej, 
fioletowej i brązowej.

-Czego jest najmniej?
-Czego jest najwięcej?



*Połącz obrazek z odpowiednim kolorem.

-Jakiego koloru jest banan?
-Jakiego koloru jest żabka?
-Jakiego koloru jest serce?
-Jakiego koloru jest parasol?



*Układamy rytmy.
Wstaw w okienko brakujący element.

Brakujące elementy do wycięcia



4. W kąciku czytelnika.
Dzieci -  poproście dorosłego o przeczytanie 
Wam ulubionej bajki.

Środa: Jestem dobrym przyjacielem

1. Rysuj po śladzie.



2. Zobacz bajkę „Rodzina Treflików – Przyjaźń”.
https://www.youtube.com/watch?v=li9c0xI4edc 

*Swobodne wypowiedzi dzieci na temat bajki - przyjaźni, przyjaciela. Próby 
nazywania zachowania postaci z bajki.  
*Rozmowa o osobach i zwierzętach, które są im bliskie, i które mogą nazwać swoimi 
przyjaciółmi. 

3.  Zabawa ruchowa „Wzajemna pomoc”.
Dzieci/rodzeństwo spacerują parami po pokoju. Na hasło „uwaga”zatrzymują się, a 
następnie wykonują polecenia:
– jest ślisko, pomóż koledze iść po śliskim chodniku,
– pada deszcz, weź kolegę pod parasol,
– pomóż koledze znaleźć zaginiony klucz,
– kolega jest smutny, pociesz go,
– idziemy uśmiechając się do siebie.

Rodzic prosi dzieci o udzielenie odpowiedzi : 
-jak czuliście się , kiedy otrzymaliście pomoc?
-czy dobrze jest pomagać innym?

4. Zabawa „Tak czy nie?”. 
Dzieci oglądają ilustracje różnych zachowań dzieci. Zadaniem jest ocenienie czy to 
jest postępowanie życzliwe czy nie, przy użyciu kartoników z buźką: smutną, wesołą. 

https://www.youtube.com/watch?v=li9c0xI4edc








Czwartek: Rówieśnicy z innych krajów

1. Posłuchaj  ilustrowanego wiersza J. Tuwima „Murzynek Bambo".







Kto jest bohaterem wiersza?
- Gdzie mieszka?
- Jaki ma kolor skóry?
- Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robić?



2. Oglądanie filmu edukacyjnego o dzieciach różnych ras. Dzieci wypowiadają 
się na ich temat. Rodzic podsumowuje: mówi, że wszystkie dzieci, niezależnie od koloru 
skóry (rasy), chcą się bawić, być bezpieczne i kochane.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

3. Praca plastyczna „Serduszko dla przyjaciela”.

*Na szablonie serduszka dziecko przykleja wcześnie podarty na kawałki papier lub 
podartą bibułę.

*Kolejna propozycja to -  
- „Serduszko z kropek”.

Maczamy palec w farbie i odciskamy 
go na szablonie serca. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


Piątek: Chwalipięta

1. Zabawa ruchowa na rozgrzewkę.

Dzień dobry dzieci – zapraszam Was do zabawy „Ręce do góry…”, w której 
poćwiczycie, zaśpiewacie i z pewnością będziecie mieć od rana dobry humor. 
Poproście mamusię, aby znalazła tą piosenkę i zabawę klikając w niżej podany link:

www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464

http://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464


Ręce do góry hop sa, sa,
teraz kucnij i złap psa,
ręka prawa, ręka lewa,
i już latasz tak jak mewa.

Hop do przodu klaśnij raz,
teraz w dół a górę dwa.
 
Noga prawa , noga lewa, 
kręcisz nogą tak jak trzeba,
w lewo raz, w prawo dwa,  
skacz na nodze tak jak ja.
 
Obrót w lewo, klaśnij raz, 
zatańczymy jeszcze raz. 

2. Słuchanie wiersza I Suchorzewskiej „Chwalipięta”.   

Po tej porannej rozgrzewce usiądź wygodnie i posłuchaj wierszyka, który 
przeczyta ci mama. 

Chwalipięta 

- Patrzcie! 
Mam sukienkę w prążki,
granatowe piękne wstążki...
A wy nie!
Mam pierścionek i korale, 
aż pięć miśków i dwie lale...
A wy nie!
Mam akwarium i chomika,
i zegarek, który cyka... 
A wy nie!
I mam jeszcze szklane, nowe
kulki różnokolorowe...
A wy nie!
Tak się chwali, tak się chlubi !
(Nikt w przedszkolu Jej nie lubi).
Tak się chwali, jak najęta!
Czemu? Bo jest chwalipięta.
A wy nie??



Rozmowa na temat wierszyka :

- Czym chwaliła się dziewczynka ? Poszukaj tych przedmiotów na ilustracji, nazwij i 
policz.
- Jak nazywamy osobę, która się tak chwali? 
- A czy ty też się tak chwalisz? 

Powtórz z mamą kilka razy rymowankę, aby ją zapamiętać :
 
My się nigdy nie chwalimy,
bo to brzydkie jest.
Chwalipięta! Nie! Nie! Nie! 

3. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Bawmy się.”

Dziecko naśladują różne zabawy na hasło podane przez rodzica:
- poskacz jak piłeczka,
- układaj z klocków wieżę, 
- skacz przez skakankę,
- złap motyla, 



4. Na koniec proponujemy Ci zabawę klamerkami – jedna zabawka, a daje tak 
wiele możliwości… 

…ćwiczy paluszki, podczas przypinania do różnych powierzchni



….łowienie skarpetek

…uczy  kolorów i liczenia 



…rozwija wyobraźnię podczas budowania różnych kształtów 


	Zagadka o lizaku
	To cukierek jest z patyczkiem,
	lubisz lizać go języczkiem.
	Zagadka o kapciach
	Zagadka o kredkach
	Zagadka o misiu
	Zagadka o kotku

