
Motylki

Temat tygodnia: Moje podwórko
 
Dzień dobry Motylki
Ściskamy, serdecznie pozdrawiamy
i do zabawy zapraszamy.

Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   

Poniedziałek: W piaskownicy

1. Bajeczka logopedyczna „Osiołek”.
(Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych)

Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, 

osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle 

poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie buzi) 

i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby 

były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło 

przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem 

po podniebieniu). Osiołek po swoim jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy 

te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język na brodę, buzia 

szeroko otwarta). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język 

zwinięty w rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek 

(język przesuwamy po wewnętrznej i zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki 

(językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

2. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kaczuszki”.

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 
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3. Posłuchaj opowiadania 
 „Jak Wojtek szukał przyjaciela”.

Pewien chłopczyk, Wojtuś, nie miał kolegów. Po prostu nie wiedział, jak ich znaleźć. 
Co tu robić? Myślał, myślał, aż wymyślił. Podejdzie do chłopaka i z całej siły go 
uderzy. Chłopiec zobaczy, jaki Wojtuś jest silny, i się zaprzyjaźni. Jak pomyślał, tak 
zrobił. Ale chłopiec się rozpłakał, a potem Wojtek za karę dwa dni nie chodził na 
podwórko. 
Wymyślił następny sposób. Podejdzie do chłopca i zabierze mu zabawkę. Chłopiec
pomyśli, że Wojtuś też chce się bawić, i zostaną przyjaciółmi. Ale tamten chłopiec
powiedział: „Nie przeszkadzaj” i chciał odebrać swoją koparkę. Ponieważ Wojtek nie
chciał oddać, zaczęli się sypać piaskiem, a potem Wojtek nie oglądał telewizji przez
dwa dni. 
Wojtek wymyślił trzeci sposób. Weźmie swoją najładniejszą zabawkę, nowy
samochód terenowy, jak prawdziwy, tylko mniejszy, i będzie się bawił. Tamten
chłopiec też będzie chciał się pobawić i zostaną przyjaciółmi. No i szło całkiem
dobrze, chłopiec szalał z dżipem po całej piaskownicy, ale Wojtek nagle się rozmyślił
i zabrał swoją zabawkę. Tamten się obraził i uderzył Wojtusia koparką. Wojtuś oddał,
i tym razem nie jadł słodyczy przez dwa dni. 
I znowu Wojtek nie miał przyjaciela. Nie to nie. Poszedł zjeżdżać na zjeżdżalni.
Zjeżdża, aż tu mu coś wylądowało na głowie. Usłyszał głośny śmiech. To jakaś
dziewczynka pędzi za nim i chce go prześcignąć. O nie! Wojtek pierwszy dopadł
drabinki, pierwszy się wspiął, pierwszy zjeżdża, ale ona nie czeka, tylko za nim. 
I znowu ma ją na głowie. 
Wojtek, niewiele myśląc, za nią i teraz on jej na głowę. A ta się śmieje, mało nie
pęknie, i woła: 
– Ale super! Jak się nazywasz? Bo ja Kalinka! 
– A ja Wojtek! Kto pierwszy w piaskownicy? 
– Ja! 
– Nie, właśnie, że ja! 
W piaskownicy razem budowali zamek, ale Kalinka potem zaczęła robić dołek i
trochę się pokłócili, co większe: dołek czy zamek. Na szczęście tak się pchali, że
zamek się zrobił całkiem malutki, a dołek zniknął, więc zaczęli się śmiać. No i
jeszcze trochę sobie pobiegali naokoło wszystkich dzieci, krzycząc wniebogłosy i
trzeba było iść do domu. Szkoda. 
Odtąd Wojtek bawił się z Kalinką. I do tego przestał szukać przyjaciela. Jak myślisz,
dlaczego? 

Rozmowa na temat opowiadania. 
-Jak Wojtuś szukał przyjaciela? 
-Czy dobrze robił? Czy tak należy bawić się z innymi dziećmi? 
-Jak poznał Kalinkę? 
-Czy ona jest jego przyjacielem? 
-Czego nie należy robić, jeżeli chcemy, by inni się z nami bawili? 



4. Rysuj po śladzie.
Połącz ze sobą kropki. Następnie poćwiczymy wycinane.
Spróbuj wyciąć kwadrat. 

Rodzicu!
Zabawę z kwadratem można poprzedzić ćwiczeniami znajdującymi się poniżej.
* Odcinanie kawałków papieru.
Przygotuj paski papieru szerokości ok. 3 cm i podziel poprzecznymi kreskami na 
„okienka”. Dziecko jednym ruchem odcina każdy kawałek papieru.

* Cięcie papieru po linii prostej.
Kartkę papieru formatu A4 potnij w poprzek na paski szerokości ok 6 cm. narysuj na 
nich wyraźne linie proste. Dziecko tnie papier po wyznaczonej linii. Wyznacz linie za 
pomocą oddalonych od siebie kropek. Dziecko tnie „po kropkach”.



Wtorek: Skacząca piłka 

1. Połącz takie same piłki.



2. Posłuchaj fragmentu wiersza Doroty Gellner „Piłka”. 

Po cichutku, po kryjomu 

wyskoczyła piłka z domu. 

Hop! Hop! W górę! W dół! 

Przeskoczyła świata pół. 

Zatrzymała się pod płotem, 
zatańczyła z burym kotem. 
Hop! Hop! Raz i dwa! 
Obudziła złego psa. (…)

Rozmowa na temat wiersza. 
O czym jest wiersz? 
Co zrobiła piłka? 
Gdzie się zatrzymała? 
Pokażcie ręką górę, a potem – dół, tak jak skakała piłka. 

3. Zabawa ruchowa z elementem podskoku “Skacząca piłka”. 
Dzieci  naśladują  podskakującą  piłkę  (skok  obunóż):  szybko,  a  potem  –  wolno, 

wysoko i nisko.

4. Praca plastyczna “Kolorowa piłka”.
Dzieci naśladują malowanie pędzlem na sucho, starając się dotykać rysunku końcem 
pędzla. Potem malują rysunek farbą w wybranym kolorze. 



Środa: Liczymy babki

1. Lepienie wałeczków z plasteliny. Robienie z nich różnych kompozycji. 
Np.



2. “Babki z piasku” – ćwiczenia w liczeniu. 
(Jeśli nie ma dostępu do piasku,  to można wykorzystać różne liczmany np. 
klamerki, cukierki, nakrętki itp.)
Dziecko z rodzicem wychodzi na plac, do piaskownicy. Każde dziecko wybiera sobie 

foremkę do piasku. 
Rodzic mówi dziecku zadania, a one ilustruje je za pomocą babek z piasku i podaje 

wyniki. 
Zróbcie cztery babki. Policzcie je głośno. Usuńcie dwie babki. Ile babek wam 
zostało? Policzcie je. 
Zróbcie dwie babki. Policzcie je głośno. Doróbcie jeszcze dwie babki. Ile macie 
razem babek? Policzcie je. 
Zróbcie trzy babki. Policzcie je głośno. Usuńcie jedną babkę. Ile babek wam zostało? 
Policzcie je głośno. 
Itd.
*Można skorzystać również z karty pracy “Zuzia robi babki”.
-Policz babki które, zrobiła Zuzia dużym wiaderkiem.
-Policz babki które, zrobiła małym wiaderkiem.
-Których babek jest więcej?



3. Zabawa ruchowa z gazetami „Zamiana miejsc”.
(Każdy z biorących udział ma gazetę, dorosły mówi polecenia).
Na mojej gazecie siedzę sobie (dzieci siadają)
Na mojej gazecie bębnię sobie (uderzają o gazetę otwartą dłonią)
Na mojej gazecie śpię sobie (kładą się w wygodnej pozycji)
A kiedy usłyszę ton ( uderzenie w dłonie)
Szybko uciekam stąd ( dzieci zamieniają się miejscami). 

4. “Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

Każde dziecko dostaje talerzyk lub deseczkę. Układa na nim kompozycję z 
przygotowanych, pokrojonych przez rodzica owoców np.: jabłek, gruszek, bananów, 
mandarynek, winogronu, kiwi itp. Następnie dzieci opowiadają, co ułożyły i zjadają 
przygotowaną przez siebie kompozycję. 

Zrób zdjęcie swojej kompozycji owocowej
 i prześlij zdjęcie :-)



Piątek: Co jest na naszym podwórku?

1. Nauka wycinania po linii prostej 

Witajcie kochane Motylki – dziś zachęcam Was do dalszej nauki wycinania. Na 
pewno macie w domu nożyczki – oczywiście takie dla dzieci z zaokrąglonymi 
końcami, żeby się nie skaleczyć. Bardzo proszę, aby rodzice przygotowali dla Was 
kartki kolorowego papieru ( jeśli nie macie – może być kolorowa gazeta ) i na kartce 
narysowali paski np. szerokości 2 cm. Weźcie do raczki nożyczki i spróbujcie 
wycinać wzdłuż narysowanych linii. 

Z powstałych paseczków spróbujcie ułożyć jakiś obrazek i przykleić na kartce, na 
przykład taki:  



2. Zabawa przy piosence  „Ręce do góry…”

Teraz się troszkę poruszajcie, pośpiewajcie i poćwiczcie przy piosence,  którą 
poznaliście w ubiegłym tygodniu. 
Piosenkę znajdziecie klikając w niżej podany link :

www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464

3. Rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z podwórkiem.

Rozwiąż zagadki, wskaż właściwy rysunek.

Na czym jeździsz wesoło?
I kręcisz się wkoło?
                        ( karuzela)

Mała deseczka
na długim sznurze.
Raz jesteś na dole,
raz jesteś na górze.
                  ( huśtawka) 

Kolorowa kula,
trzeba ją nadmuchać,
by przez całe lato
turlać ją i rzucać.
                 ( piłka )

Postaw na niej jedną nogę,
a natychmiast rusza w drogę.
                      (hulajnoga )

Czekasz czasem chwilę w dzieciaków ogonie,
by do piaskownicy szybko zjechać po niej!
                  ( zjeżdżalnia)

Gdy jest pełne, to za ucho
mogę nieść je wszędzie.  
Jeszcze grabki i łopatka,
prawie komplet będzie!
    (wiaderko )

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


Nazwij zabawki przestawione na obrazku. Podziel ich nazwy na sylaby, klaszcząc 
przy tym rytmicznie, np.: lal-ka, wia-der-ko.
Pokoloruj tylko te zabawki które są na placu zabaw.



4. Zabawy swobodne na podwórku

Pójdź i pobaw się na podwórku przy twoim domu lub na placu zabaw. Zaobserwuj 
jakie są na nim zabawki i sprzęty, spróbuj wspólnie z rodzicem ułożyć o nich 
zagadki. 
Pamiętaj o zasadach bezpiecznej zabawy ! A może zrobisz „babki z piasku”
i pochwalisz się nimi na zdjęciu przysłanym na adres :

                             pp4motylki@interia.pl

                          MIŁEJ  ZABAWY 
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