
Środa 13.05.2020 

Tematyka tygodnia: Majowa łąka 

Temat dnia: Motyle 

 

Dzień dobry moi Drodzy!  

Dziś ponownie wybieramy się na łąkę, lecz tym razem pobędziemy w krainie 

motyli. Dowiecie się jak rozwijają się motyle, poznacie ich nazwy, a chętne 

osoby będą mogły wykonać motylka.  

Zapraszam na dzisiejsze zajęcia.  

 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego „Cykl rozwojowy motyla.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_U2oMUgY6ao 

 

Na filmie Pani opowiedziała Wam jak rozwija się motyl.  

Wymieniła jego poszczególne fazy rozwoju. Spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania.  

1. Co mama motyl składa na liściach? 

2. Z czego powstaje gąsienica? 

3. Z czego wychodzi motyl ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_U2oMUgY6ao


https://pl.freepik.com/premium-wektory/monarch-butterfly_3209402.htm

 

Jaja motyli s ą małe , je dnak można je  

dos trze c. Mają one  różne  ks ztałty:            

s ą s płas zczone , pękate , gładkie , a  

nawe t kolczas te ! Nie które  wyglądają 

jak piłe czki, a  T obie  co przypominają?

 

2. Kilka ciekawostek o motylach 



TAJEMNICE MOTYLICH 

SKRZYDEŁ
Skrzydła s ą najwięks zą 

dumą motyla. 
Wys tępują w wie lu 

kolorach. Swoją barwę 
zawdzięczają łus kom –

takim dziwnym 
włos kom. Nie  

przypominają one  
je dnak nas zych 

włos ów, a racze j 
drobne  lis tki. Kie dy 
dotknie my motyla, 
może my łatwo je  

ze trze ć, a  na palcach 
pozos tanie  barwny 
pyłe k. Na s zczęście  

s tar ty pyłe k nie  
prze s zkadza motylkom 

w lataniu.

Zdjęcie : I. Dzie kańs ka: 
„Motyle  dzie nne  i 

nocne ”

Zdjęcie : I. Dziekańs ka: „Motyle  dzienne  i nocne”

 

SSAWKA, CZYLI MOTYLOWA 

SŁOMKA

Motyle  nie  mają buzi 
– przynajmnie j nie  

taką jak my 

Hmm, więc jak je dzą 
i piją? Motyle  

używają do te go 
s pe cjalne j s s awki, 

która działa jak 
s łomka do napoju. 

T aka s s awka 
zwija s ię  niczym 

urodzinowa 
trąbka.KARŁĄT EK RYSKA je s t małym motyle m, 

a ma długą s s awkę.

Zdjęcie : I. Dziekańs ka: „Motyle  dzienne  i nocne”  

 



MOTYLE DZIENNE I NOCNE
Motyle  kojarzą nam s ię ze  s łone cznym dnie m, nie które  

je dnak fruwają nocą. T akie  nocne  motyle  to ćmy.                       

Są równie ż takie  ćmy, które  latają zarówno w dzie ń, 

jak i w nocy, a  nawe t takie , które  fruwają tylko                

w dzie ń. 

Zdjęcie : pixabay.com  

 

 

ULUBIONE SMAKOŁYKI

Motylom najbardzie j 
s makuje  ne ktar                 

z kwiatów. Je dnak 
nie  ze  ws zys tkich.               

Są takie  motyle , 
które  piją ne ktar                  

z kwiatów                        
w okre ś lonym 

kolorze . T o tak, jak 
T y używałbyś  tylko 

pomarańczowego 
kubka. Motyle  

najbardzie j lubią 
ne ktar  z kwiatów 

różowych                       
i fiole towych.

 

 



PRZYSMAKI Z SADU

Motyle  uwie lbiają te ż prze jrzałe  owoce . 

Wypijają z nich s ok.

Zdjęcie : I. Dziekańs ka: „Motyle  dzienne  i nocne”  

JAK DŁUGO ŻYJĄ MOTYLE?

Więks zość motyli 
żyje  tylko kilka 

dni lub kilka 
tygodni. 

Mogłoby s ię  
wydawać, że  
nie  zdążą s ię  

ze s tarze ć, 
je dnak i na nich 

widać upływ 
czas u. T e n RUSAŁKA PAWIK prze żył wie le  

przygód. Je go s krzyde łka s ą pos trzępione  

prze z wiatr  i wyblakłe  od s łońca.
Zdjęcie : I. Dziekańs ka: „Motyle  dzienne  i nocne”  

 

 

 

 



3. Nazwy motyli- zabawa dydaktyczna.  

A teraz mam dla Was zagadki. Popatrzcie na zdjęcia motyli. Proszę 

rodziców, żeby przeczytali Wam ich nazwy; i zastanówcie się wspólnie- 

dlaczego motyle mają takie właśnie nazwy. A później przeczytajcie skąd 

naprawdę pochodzą ich nazwy i zobaczycie, czy dobrze myśleliście. 

  

- Bielinek kapustnik  

To bardzo pospolity motyl dzienny o białych skrzydłach z ciemnymi 

plamami na skraju skrzydeł i kropkami u samicy. Bielinek kapustnik jest 

szkodnikiem ogrodów warzywnych m.in. kapusty, kalafiora, rzodkwi

 

 

 

- Latolistek  cytrynek  

To dość pospolity w Polsce motyl dzienny o pięknych żółtych skrzydłach. 

Kolor skrzydeł samca jest bardziej intensywny niż samicy. Na skrzydłach 

wyraźnie widoczne są charakterystyczne pomarańczowe punkty. Można 

wyczuć lekko cytrynowy zapach skrzydeł - stąd nazwa cytrynek. 

 



 

 

- Polowiec szachownica 

Piękny motyl dzienny o charakterystycznym wzorze skrzydeł w kratkę. 

Jasne pola na skrzydłach mają biały lub nieco żółty kolor. Gąsienica jest 

zielona, nieowłosiona, z ciemnym, cienkim paskiem po bokach. Samica 

jest większa od samca. 

 

  

 

 



- Rusałka pawik 

 To piękny, dość pospolity motyl dzienny o charakterystycznym wzorze   

skrzydeł, przypominającym pawie oka. 

 

 

Paź królowej, jeden z piękniejszych motyli 

 



 


