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Temat: : Kolorowe motyle- poznanie cyklu jego rozwoju.

Witam Cię!

Proszę przeczytać bajkę, aby dowiedzieć się jak powstaje piękny motyl

„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



i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe.

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę.

Znalazły pod gałązką zakątek mały,

gdzie dookoła kokonem się poowijały.

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?                                   

Na obrazku przedstawiony jest cykl, w trakcie którego,

powstaje motyl. Przyjrzyj się uważnie i zobacz, jakie to ciekawe

zjawisko.



    



Przyjrzyj się uważnie fotografiom i zwróć uwagę jak piękne i kolorowe są motyle, wskaż, który Ci się 

najlepiej podoba.

       

https://pl.pinterest.com/pin/709739222496531926/ popatrz, tak powstaje motyl.

                                                                                                                        Opracowała Halina Węgrowska

https://pl.pinterest.com/pin/709739222496531926/


Przestrzenna praca plastyczna przedstawiająca mieszkańców łąki: motyla oraz biedronkę. 

Materiały i przybory:
 kolorowy papier
 nożyczki
 klej
 taśma klejąca

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

                 

2. Do przygotowania motyla potrze-                 3. Motyla sklejamy. Do głowy doklejamy   
bujemy 8 pasków papieru.                                     czułki.

    



4. Biedronka to 2 czerwone paski  i 5 czarnych, krótkich paseczków.
 

       

5. Biedronkę oraz motylka umieszczamy na łące przy pomocy
pasków taśmy klejącej.

         

Fantastyczny przestrzenny efekt, zobacz sam!!

                                                                                                Opracowała Marzena Marcjasz

Wybierz  motylka i pokoloruj  go dowolną techniką:
- możesz użyć farb
- plasteliny
- kredek
   lub obkleić kolorowym papierem

 







Posłuchaj piosenki o motylach😊  

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4

                                                                                                                                   Opracowała: Anna Ausztol

                                           

Dzień dobry! Witam Cię! 

 Na dzisiejsze zajęcia ruchowe przygotowałam dla Ciebie ćwiczenia oddechowe. Co będzie Ci 

potrzebne? Przygotuj słomkę, piłeczki (najlepiej, jak najmniejsze, do ping ponga) oraz ręcznik. Zobacz 

nagranie i ćwicz razem ze mną! 

Dobrej zabawy! Pani Agnieszka:)

https://youtu.be/zkHFcfN6qeg

                                                                                                                 Opracowała: Agnieszka Kowalczyk

https://youtu.be/zkHFcfN6qeg
https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4

