
Grupa III „Motylki” 
Temat: Na łące” 

 
PONIEDZIAŁEK 

Temat: „Majowy ogród wycieczka na łąkę lub do parku” 
 

Pomoce: lupa, atlas roślin i zwierząt lub telefon z internetem :) 
 

1. Zapoznanie dziecka z celem wycieczki. Rodzic informuje dziecko, że większość 
wiosennych kwiatów jest pod ochroną lub jest trująca, dlatego nie można ich 
zrywać, jedynie uważnie obserwować. 

2. R. pokazuje dziecku atlas roślin i zwierząt. Mówi, że przyda on się podczas 
wyprawy. W ten sposób pozna nazwy i ciekawostki dotyczące napotkanych 
zwierząt i roślin. 

3. Obserwacja zwierząt i roślin na łące. Opisywanie wyglądu i kolorystyki. 
Sprawdzanie w atlasie poszczególnych nazw roślin i zwierząt. Czytanie przez R. 
informacji dotyczących danej rośliny lub zwierzęcia. (Zachęcam do zabrania lupy) 

4. Wyjaśnienie znaczenia barw ochronnych w świecie zwierząt. Wytłumaczenie 
znaczenia wyrażenia barwa ochronna. Podanie przykładów zwierząt 
upodabniających się kształtem lub i barwą do środowiska, w którym żyją  
(motyle, jaszczurki, ropuchy itp.) 

5. Rysowanie kredkami na temat: „Na łące” - rozwijanie ekspresji twórczej  
z wykorzystaniem spostrzeżeń z wycieczki. 

6. „Policz owady”  
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-insects-do-you-see-in-this-picture 

7. Zaprowadź żabę do stawu - labirynt 
8. http://123kidsfun.com/images/pdf/maze/123kidsfun_com_maze_09.pdf  

 
WTOREK 

 
1. Oglądanie atlasu lub obrazków w Internecie z motylami, wypowiadanie się na temat 

ubarwienia. Zwrócenie uwagi na symetrię w wyglądzie motyla. 
 

2. Wysłuchanie wiersza D. Gellner  „Gąsienica – tajemnica” 
 
Idzie ścieżką gąsienica, 
Kolorowa tajemnica. 
Krótkich nóżek mnóstwo ma, 
Jedną robi pa, pa, pa. 
 
Do widzenia, do widzenia, 
Czary-mary, już mnie nie ma. 
Nitką się owinę cała 
i w kokonie będę spała. 
 
Kokon się na wietrze chwieje, 
Niby nic się już nie dzieje. 
Gąsienica w środku śpi, 
Zatrzasnęła wszystkie drzwi. 
 
Aż tu nagle - patrzcie teraz, 
Ktoś kokonu drzwi otwiera, 
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Macha na nas skrzydełkami, 
Kto to jest? - Powiedzcie sami! 
 

3. Udzielanie odpowiedzi na pytania: 
• Kto szedł ścieżką? 
• Jak wyglądała gąsienica? 
• Co zrobiła przed zimą gąsienica? 
• W czym przespała zimę? 
• Co się stało na wiosnę? 

4. Opowiadanie własnymi słowami przemiany od gąsienicy do motyla.  
Używanie określeń dotyczących czasu: najpierw, potem, na końcu.  

https://www.sklep.domowemontessori.pl/karty-i-figurki/730-cykl-zycia-motyla.html 
5. Dodatkowo do zerknięcia: 

-cykl rozwojowy żaby 
https://dzieckiembadz.blogspot.com/2018/05/cykl-rozwoju-zaby-do-pobrania.html  
-cykl rozwoju biedronki 
https://karolowamama.blogspot.com/2019/11/modele-cyklu-rozwoju-biedronka-
educarium.html 

6. Praca plastyczna: Motyl 3D lub biedronka: 
http://krokotak.com/2019/02/butterfly-craft/ 
 
http://krokotak.com/2019/03/ladybug/ 
 

7. Zabawa ruchowa przy muzyce „Motylem jestem”. Improwizacja ruchowa  
z kolorową apaszką – naśladowanie sposobu poruszania się motyla 

https://www.youtube.com/watch?v=o_E5WPB6lRY 
 

ŚRODA 
 

1. Zabawa dydaktyczna „Magiczne słowa” rozwijająca aktywność twórczą -  R.  
prosi, aby dziecko wymieniło nazwy rzeczy, roślin, zwierząt np. zielonych. 
Następnie prosi, aby były to rzeczy zielone i np. miękkie – dz. rozwija logiczne 
myślenie i powiększa zasób słownictwa. 

2. „Bzycząca zabawa” - poznanie słów i melodii piosenki. R. prosi, aby dziecko 
policzyło ile owadów wystąpiło w utworze. 

https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts  
3. Znajdź 10 różnic  

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZnajdzRozniceLaka.pdf 
 

4. Opowieść ruchowa wg metody Thulina – rodzic zachęca dziecko, aby wybrało się 
na niby z małą gąsieniczką do lasu i naśladowało odgłosy i ruchy, o których będzie 
opowiadał. 
 

Mała gąsieniczka spacerowała po lesie. Rozglądała się dookoła i zauważyła,  
że z drzew spadają już liście, ptaki odlatują, a powietrze jest coraz chłodniejsze. 
Postanowiła schować się przed mrozem w ciepłym kokonie na drzewie.  
Ułożyła się wygodnie i zapadła w zimowy sen. Spała bardzo długo.  
Kiedy się obudziła poczuła milutkie ciepło. To wiosna połaskotała ją promykiem 
słońca po nosku. Zrobiło się jej niewygodnie, za ciasno. Zaczęła przeciągać się 
coraz mocniej i mocniej i wtedy kokon, którym była owinięta- pękł.  
Gąsieniczka była bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że wyrosły jej piękne 
kolorowe skrzydła. Przeobraziła się w przepięknego motyla. Był on bardzo 
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szczęśliwy. Postanowił polecieć na wycieczkę. Leciał wśród wielu drzew,  
aż dotarł na łąkę. Tam okazało się, że nie jest sam. Wśród kwiatów latało mnóstwo 
przepięknych, kolorowych motyli. Piękny motyl bardzo się ucieszył, że ma tylu 
przyjaciół i serdecznie się z nimi przywitał.  
 

5. Rysujemy owady – nauka rysowania krok po kroku (biedronka, pszczoła, motyl) 
https://www.eprzedszkolaki.pl/spe/reka-rysuje-i-koloruje/731/jak-rysowac-biedronka 
 
https://www.decormint.com/pl/obrazy-w-ramie/ilustracja-rysowanie-pszczoly-op-
f4b198e3d4bc 
 
https://www.printoteka.pl/sg/materials/item/439 
 

6. Owady z patyczków po lodach i kolorowego papieru – pomysł na pracę plastyczną: 
http://krokotak.com/2017/04/bugs-from-ice-cream-wooden-sticks/  
 

CZWARTEK 
 

1. „Domowe przedszkole” - Okiem owada 
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,okiem-owada,44877  
 

2. „Liczymy kwiatki” – zabawa matematyczna; R. wycina kwiatki z kolorowego papieru. 
(max. 10) Układa je w szeregu. Dziecko przelicza kwiatki zachowując aspekt porządkowy: 
pierwszy, drugi, trzeci.. Następnie R. zadaje pytania np.: Który kwiatek jest żółty, czerwony, 
niebieski? (lub np. rodzic zabiera jeden kwiatek, a dziecko przelicza, który zniknął). 
 

3. „Ile kwiatków na łące?”- układanie prostych zadań. R. rozkłada obok siebie dwie 
zielone kartki. Na każdej z nich układa kwiatki w różnych kombinacjach. 
Wymyślanie wspólnie z dzieckiem  historii do dwóch zbiorów,  
np.:.. 8 i  2 – Kasia poszła na łąkę. Znalazła tam osiem kwiatków czerwonych  
i dwa białe. Ile kwiatków razem znalazła Kasia? 

 
Wariant II: „Gdzie jest więcej ?” Na jednej kartce R. układa 6 kwiatków na drugiej 4. 
Dziecko ma za zadanie określić, gdzie jest więcej kwiatków – przelicza głośno.  
Następnie R. prosi, aby dziecko dołożyło tyle kwiatków, aby na obu kartkach było tyle 
samo. 
 

4. Kodowanie – karta pracy (pokoloruj wg numeru „Biedronka”) 
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/BiedronkaKodowanie.pdf 
 

5. https://iheartcraftythings.com/preschool-math-flower-dice-game-printable.html – gra 
– połóż tyle płatków (pomalowane makarony) ile wyrzucisz oczek na kostkach  

 
6. Zabawa oddechowa: „Motylki” - dziecko za pomocą rurki do napoju przenosi małe 

papierowe motylki (wycięte z papieru) z jednego miejsca na drugie. 
 

7. Zabawa plastyczna: „Opuszkowe owady” - odbijanie palców zamoczonych w farbie. 
Następnie dorysowywanie nóżek i skrzydełek oraz całej scenerii.  

 
PIĄTEK 

Dodatkowe gry i zabawy dotyczące tematu: 
https://przedszkouczek.pl/2019/04/28/na-lace/ 
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