
Witamy serdecznie kochane dzieci i Rodzice. W tym tygodniu naszym tematem 

są zwierzęta latające. Zapraszamy do wspólnej zabawy i miłego spędzania 

czasu. 

 Rozpoczniemy od obserwacji i przypomnienia nazw znanych dzieciom zwierząt  

latających– ptaki, muchy, osy, pszczoły, komary, biedronki, motyle. Warto w 

swoim otoczeniu wypatrzeć  jakieś zwierzątko i wskazać cechę 

charakterystyczną- skrzydła a także wygląd, wielkość, barwę.  

Opowiadanie „Cztery motylki” Wiery Badalskiej                                                     -

można wyciąć z papieru 4 kwiatki (biały, żółty, niebieski i szary) oraz w takich 

samych kolorach mniejsze motylki;  

Na zielonej pachnącej łące pod lasem fruwały wesoło cztery motylki.                     

Jeden był biały jak kwiatek rumianku.                                                                      

Drugi – żółty jak płatek dziewanny.                                                                          

Trzeci – błękitny jak kwiatuszek cykorii.                A czwarty?                          

Czwarty był jeszcze inny. Miał szarobrązowe skrzydełka niby kora topoli 

rosnącej pod lasem. Dobrze było motylkom na łące. Fruwały z kwiatka na 

kwiatek i spijały słodki, wonny sok.                                                                        

Wtem – od strony lasu, łopocząc skrzydłami, nadleciała niby czarna chmura –

wrona.  Głodna była. Z daleka dojrzała motylki i wielką miała na nie ochotę. Ale 

motylki także spostrzegły grożące im niebezpieczeństwo. Przez chwilę kręciły 

się bezradnie, trzepotały skrzydełkami.                                                                         

–Gdzie by tu się skryć?   A na łące pełno kwiatów…                                                

Przysiadł więc biały motylek na rumianku – ani go widać.                                       

Wtulił się żółty w kwiatuszek dziewanny – jakby jeszcze jeden płatek przyrósł. 

Przycupnął błękitny na kwiatuszku cykorii , co nad rowem rosła – i zniknął.             

A ten czwarty, szarobrązowy, długo fruwał nad łąką. Przerażony był bardzo , bo 

wrona była tuż… tuż! Przysiadł więc prędziutko na pniu topoli, przytulił się do 

szarobrązowej kory i już go nie ma.                                                                       

Przyleciała wrona nad łąkę . Rozgląda się. Co się stało?  Gdzie podziały się cztery 

motylki?  Przecież  fruwały tu przed chwilą.  Pokręciła zdumiona głową , 

zakrakała ze złości i, jak  niepyszna , odleciała do lasu.                                      

Motylki zerwały się po chwili z gościnnych kwiatków i znów beztrosko fruwały 

nad pachnącą łąką .   Ach, ale wrona ?  Bardzo była zdziwiona.                              

A  minę miała taką – O ! … 



 

Proszę porozmawiać na temat treści w oparciu o pytania – ile było motylków na 

łące? , czego się przestraszyły ?,  dlaczego wrona ich nie znalazła ? itp.               

Niech dzieci dopasują motylki do kwiatków w tym samym kolorze.  

Przypomnieć nazwy barw, poszukać takich samych w swoim otoczeniu.  

Zabawa ruchowo- naśladowcza a następnie grafomotoryczna                                        

R - mówi rymowankę z imieniem swojego dziecka, pokazuje zachowanie 

owada, razem naśladują głosy – bzzzz, mmmm ,  wspólnie tworzą scenkę , 

potem zamieniają się rolami i dziecko pokazuje co robi owad;    

- Lata, lata osa, koło _____nosa, _____  śpi     

- Lata, lata mucha, koło ______ucha, ______śpi  

- Lata bąk tłuściutki, koło ______bródki,  a tuś mi ! ( łapie się za brodę)  

Ćwiczenia grafomotoryczne                                                                                        -

dzieci ruchem ramion, dłoni, a następnie końcami palców naśladują tor lotu 

niektórych owadów do celu, np. * krążenia muchy nad kanapką, ( koła, spirale) 

*uniki lecącego komara,( zawijasy lub pojedyncze kreski) *lot obciążonej 

pyłkiem pszczoły do ula (łuki);   następnie dzieci rysują na kartkach  wybrane 

tory owadów różnymi kolorami.  W razie trudności pomóc dziecku prowadząc 

rękę lub przygotować do rysowania po śladzie. Dzieciom z niepełnosprawnością 

należy dostarczyć wrażeń dotykowych i wzrokowych na tym materiale.  

Owady (motyl, pszczoła, biedronka do wyboru) -praca plastyczno-techniczna   z 

wykorzystaniem rurek od papieru toaletowego.  Do ozdobionej rurki-odwłoka 

przyklejamy wycięte, pomalowane lub wyklejone skrzydełka a na koniec czułki. 

Po skończonej pracy prosimy o nadanie imienia i przedstawienie się, np., 

Jestem (Gucio, Lili …) ,mieszkam na łące, lubię…, itd. , można prowadzić 

rozmowę. Dzieciom leżącym rodzic może przygotować pracę i wcielić się w 

postać dostarczając dziecku nowych przeżyć wg własnej inwencji.  

Zagadki – owady pożyteczne i niebezpieczne         

1. Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły.                                                  

To dla dzieci robią miodek pracowite…                                

2. W czarne kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce.       (biedronka) 



3. Nie osa, nie mucha bzyczy koło ucha ,                                                                              

kiedy cię ukłuje ,bąbel wyskakuje.         (komar, roznosi choroby) 

        

Kolorowy korowód – zabawa dydaktyczna, ćwiczenia w odtwarzaniu sekwencji 

rytmicznych na konkretach . Układamy prosty rytm ,np. klocek czerwony, 

niebieski, biały a dziecko kontynuuje dokładając takie same klocki,                                    

- możemy utworzyć rytm głosek : o a i, o a i, o a i,…  - na zmianę rodzic i dziecko 

–lub rytm z elementem ruchu   - dziecku leżącemu wykonuje rodzic;  

W ramach tematyki warto posmakować miodu.  

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” , Walentin Bieriestow   , bajka 

Gąsienica uważała się za bardzo piękną i nie ominęła ani jednej kropli rosy , 

żeby się w niej nie przejrzeć.                                                                                                

–Ach, co za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity 

pyszczek i wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. – Szkoda, 

że nikt, a 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 

zawołała : - Co za brzydactwo!                                                                                          

-Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica. – Wobec tego nikt nigdy, nigdzie, za nic 

w  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 sęk, z sęka na gałąź, z 

gałęzi na gałązkę ,z gałązki na sęczek.                                                                      

Wycisnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać.                           

Snuje się niteczka , owija gąsienicę raz, drugi, dziesiąty, setny…  I wreszcie 

gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie.                                                      

– Och , jaka jestem zmęczona! – westchnęła. – Ale owinęłam się znakomicie.        

W kokonie było ciepło, ciemno i nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i 

zasnęła.  Mijal 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 kokonie upał był nieznośny..                    

– Muszę przewietrzyć trochę mój domek – postanowiła i wyskubała Male 



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 swej kryjówki!   

Ale zamiast spaść z drzewa na ziemię , uniosła się do góry!  I nagle na tejże 

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 nie zobaczy, i słowa nie 

dotrzymałam.  Hańb!”  zrozpaczona wpala w 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 kropelce rosy.                                                           

–Cóż to takiego? W lustereczku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi, 

bardzo długimi wąsami!         Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, 

kolorowe skrzydła!                                                                                                           -

- Patrzcie, patrzcie! Stał się cud! Najprawdziwszy cud! Jestem motylem!                 

I kolorowy motylek poszybował wesoło nad łąką, bo przecież on nie dawał 

motylowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy. 

 

Prosimy porozmawiać z dzieckiem o przemianie gąsienicy w motyla . 

 

Prosimy  odsłuchać z dziećmi tekstu piosenki „Mucha w mucho locie”   

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

Dzieci znają ten utwór z zajęć, na pewno chętnie się pobawią. Dodatkowo 

można wykonać ćwiczenia gimnastyczne i naśladować czynności, które w 

tekście się pojawiają. W załącznikach znajduje się karta pracy  o tym samym 

tytule, prosimy o pokolorowanie wg fantazji dziecka muchy, która występowała 

w piosence.  Dobrej zabawy!   

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc

