
Zajęcia dla zerówki                                                                                     15.05.2020 r. 

    Temat dnia: Motyl 

 
 

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)  Na początku naszego zajęcia posłuchamy piosenki „Budujemy ciszę”. 

https://youtu.be/tb5TAMjnNvM 

4)      Mamusia/ tatuś przeczyta Ci utwór pt. „Bajeczka o motylku”, czyli 

jak z gąsienicy powstał piękny motyl. 

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

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/tb5TAMjnNvM


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 

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? 

           Autor: Magdalena Tokarczyk, Olga Adamowicz 

 

5)  Uważnie obejrzyj film edukacyjny, ukazujący etapy rozwoju motyla: 

jajko, gąsienica, poczwarka, dorosły owad  

https://youtu.be/zNeizTuJCgg 

 

 

  

https://youtu.be/zNeizTuJCgg


 
 

    Po obejrzeniu  filmu możesz ułożyć historyjkę obrazkową. Wytnij małe obrazki i spróbuj 

ułożyć ich w takiej kolejności 

1.  jajo  

2. gąsienica 

3. poczwarka 

4. motyl  

 
 



6)  Teraz zapraszamy was na mini – warsztaty muzyczno – taneczne pt 

„Wiosną urodziły się motyle” (można wykorzystać swoje akcesoria z domu – wstążkę lub 

bibułę)   https://youtu.be/eXTBJkvsWsk 

 

 

7) Wykonanie Kart Pracy   Motyl - ćwiczenie grafomotoryczne. 

 „Połącz  motyle i ich cień”. Karty pracy podam drogą mailową. 

 

8) Praca plastyczna   Motyl - Przestrzenna Praca Plastyczna 

 
 Do dzisiejszej pracy potrzebujemy: 

● kolorowy papier 

● nożyczki 

● klej 

● maszynka do robienia makaronu 

● taśma klejąca 

             Motyl  – krok po kroku 

1. Pasma zielonych paseczków przyklejamy jako trawę na arkuszu jasnozielonej kartki. 

https://youtu.be/eXTBJkvsWsk
https://www.ceneo.pl/27477896#crid=107056&pid=1320


 

 2. Do przygotowania motyla potrzebujemy 8 pasków papieru. 

         

3. Najdłuższy pasek sklejamy w formie łezki- to będzie głowa motyla - pozostałe sklejamy w 

formie kółek 

        

3. Motyla sklejamy tak - do głowy doklejamy czułki- możemy je lekko podkręcić. 



       

Fantastyczny przestrzenny efekt, zobaczcie sami!!! 

 

Miłego, słonecznego popołudnia. Powodzenia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 

 


	Motyl  – krok po kroku

