
Środa 13 05 2020r.  
 

MOTYLE    I    KWIATY 

 

 Słuchanie opowiadania  o cyklu rozwojowym motyla.      
Uważnie słuchając opowiadania dowiesz się jak przeobraża się motyl.  

 

„Nikt mnie więcej nie zobaczy”  

W. Kozłowskiego. 

 
Gąsienica uważa się za bardzo piękna i nie ominęła ani 

jednej kropli rosy, żeby się w niej nie przejrzeć. 

– Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze 

wszystkich stron swój pospolity pyszczek i wyginając 

grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. 

– Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi! 

Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i 

zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej wypełzła na 

największy kwiatek. 

Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała: 

– Co to za brzydactwo! 

– Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica. 

– Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach 

więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru – 

należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I gąsienica wpełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, 

sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać. 

Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny… i wreszcie gąsienica zniknęła w 

miękkim jedwabnym kokonie. 

– Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było ciepło… i 

nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni wietrzyk kołysał 

gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała. 

Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w końcu upał był nieznośny. 

– Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie. 

– Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – nikt mnie tu wśród listków nie 

zauważy, co mam sobie żałować powietrza – pomyślała. 

Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu troszeczkę i… wypadła ze swojej kryjówki! Ale zamiast spaść z 

drzewa na ziemię uniosła się do góry. 

I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za wstyd – pomyślała – że jestem brzydka, 

to nie moja wina, gorzej że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam słowo honoru, że nikt 

mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam. 

Hańba! – Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 

– Ach, jaki piękny! 

– Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje się, że o mnie. I wierz tu ludziom! 

Dziś mówią tak a jutro zupełnie inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropli rosy. 

– Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami. 

Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła! 

– Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem! 

I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał motylkowego słowa honoru, 

że nikt go nie ujrzy. 
 

 

 

 Historyjka obrazkowa – ponumeruj odpowiednio ilustracje – etapy rozwoju motyla. 
Słuchając opowiadania dowiedzieliście się jak przeobraża się motyl. Spróbuj ponumerować obrazki, odpowiednie 

etapy rozwoju motyla 



 
 
 

 Ćwiczenia w liczeniu – Liczymy motyle. 
Policz, ile jest motyli. 

 

   
 
 
 
 
 



 Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów.  

 

 
 

 

 

 Dokończ lub spróbuj narysować motyla według wzoru. 

 

 
 

 
 

 

 
 



 Nauka  I  zwrotki piosenki Wiosna na łące.  
- https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

słowa i muzyka: Jolanta Kucharczyk 

 

1. Dziś na łące przyszła Wiosna  

w kwiecistej sukience,  

budzi maki i stokrotki,  

jaskry i kaczeńce.  

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują,  

świeci ciepłe słońce,  

w rosie kąpią się biedronki.  

Wiosna już na łące!  

 

2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce,  

da dziś pierwszy koncert.  

Tańczą pszczoły i motyle,  

żabki i chrabąszcze.  

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują…. 

 

3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,  

tańczą i śpiewają,  

nawet krecik wyszedł z norki,  

z myszką pląsa żwawo.  

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują…. 

 

 

 Zabawy z sześcianem. 

 
o Przypomnienie cech kwadratu 

 – ma cztery boki, wszystkie są równe, ma cztery wierzchołki, są kwadraty różnej wielkości.  

o Kreślenie w powietrzu przez dziecko kształtu kwadratu,  

o Wyszukiwanie  w pomieszczeniu przedmiotów, które mają kształt kwadratu. 

o Teraz weźcie kartkę papieru i narysujcie na jej środku kwadrat.  

o Ile kwadrat ma boków?  

o Dziś chciałabym żebyście poznały sześcian, czyli bryłę stworzoną z 6 kwadratów. 

 
 

Odpowiedz na pytanie: czym się te bryły różnią, a w czym są podobne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


Poniżej widzimy rozłożony sześcian.  

 

        Z ilu on się składa kwadratów?  

 

 A teraz zagadka 

 

Co się turla i toczy, 

z boczku na boczek 

i na boku ma oczko, 

lub nawet sześć oczek. 

 

 

Tak to kostka do gry, kostka do gry ma kształt sześcianu. 

Oglądanie kostki do gry. Przeliczanie oczek na każdym boku kostki. 

 

 Zabawy z sześcianem – kostką. 

Jeśli macie ochotę pobawić się sześcianem to zachęcam: 

 

o dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności ile wyrzuciło oczek na kostce, np. skłony, 

przysiady, podskoki, klaśnięcia itp., 

o wymienia tyle nazw, np. owadów, kwiatów, przedmiotów itp. ile zostało wyrzuconych oczek 

na kostce. 

Pytanie – Jaki kształt  bryły ma kostka ( sześcian ). 

 Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań. 

Potrzebna będzie dowolna apaszka lub kawałek materiału, chusteczka, serwetka itp.  

Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza apaszką nad głową. 

Jeżeli sadzi, że zdanie nie jest prawdziwe - siedzi bez ruchu. 

Czy to prawda, czy to fałsz? 

Gdy odgadniesz, sygnał dasz. 

o Konik polny w wodzie gra. 

o Żaba dwie głowy ma. 

o Biedroneczki są w kropeczki. 



o Motyle mają ciepłe czapeczki. 

o Stokrotka jest czerwona. 

o Ważka jest większa niż wrona. 

 
 

 

 Rysowanie szlaczków po śladach (można rysować w powietrzu przy ekranie), a potem – samodzielnie.  

 Rysowanie motyla po śladach (można rysować w powietrzu przy ekranie). Kolorowanie rysunku.  

 Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki (można rysować w powietrzu przy ekranie). 

 

 



 
DLA CHĘTNYCH 

 Poćwicz szlaczki wg wzoru. 

 

 
 

 
Pozdrawiam. p. Danka           


