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Zajęcia dla zerówki                                                                        16.04.2020 r. 

 

  Temat: Pierwsze motyle 

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455 

 

2)   Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

 

3)      Mamusia/ tatuś przeczyta Ci wiersz D. Gellner 

 „Gąsienica – tajemnica”. 

  

Idzie ścieżką gąsienica, 

kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma... 

Jedną robi nam „pa, pa, pa!”. 

Do widzenia! Do widzenia! 

Czary-mary – już mnie nie ma! 

Nitką się owinę cała 

i przez zimę będę spała! 

Gdy ochłodzi się na dworze, 

będę spała, jak w śpiworze. 

Już się niby nic nie dzieje. 

Kokon się na wietrze chwieje... 

Gąsienica w środku śpi 

i zamknęła wszystkie drzwi. 

A na wiosnę - Patrzcie teraz! 

Ktoś w kokonie drzwi otwiera! 

Macha do nas skrzydełkami... 

 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
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4)    

 Cykl życia motyla -   Od gąsienicy do motyla.  Rodzice przeczytają Ci wiersz  

„Bajeczka o motylku czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl”. 

Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę, 

opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. 

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie, 

co się zastanawiał skąd się wziął na świecie? 

A teraz słuchaj uważnie drogi kolego, 

Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego, 

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała 

I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. 

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

Bo głodomory z nich były niebywałe 
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i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się podwijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki biorą się na tym świecie? 
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5)   Zatańczcie razem do piosenki Motyle    https://youtu.be/A3JEJqsP5P4 

   

 

6) Proponuje zajęcia   z elementami Integracji Sensorycznej 

 

 https://autyzmopole.pl/?p=4929 

 

https://youtu.be/A3JEJqsP5P4
https://autyzmopole.pl/?p=4929
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7)   Zabawa  w "Wiosennych detektywów"   i znajdźcie w domku przedmioty 

w kolorze zielonym - utrwalanie nazw kolorów/nauka kolorów dz.mł., usprawnianie 

percepcji wzrokowej i spróbujcie pogrupować wg kategorii (zabawki/ubrania/rośliny etc.) 

 

8)     

Motyl - ćwiczenie grafomotoryczne. 

Dzieci rysują motyla po śladzie. Szablon wyślę drogą e- mailową. 

 

9) Praca Plastyczna   

Proponuję wykonanie wspólnie  z Rodzicami motylka : 

 

 
Instrukcja do zrobienia  https://pin.it/70CbZll 

 

 

Życzę udanej zabawy!!! Powodzenia. 

 Pozdrawiam- Oksana Stakhovska 

 

https://pin.it/70CbZll
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