
 

 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym będziemy rozwijały umiejętności  

matematyczne naszych Misiów.  

Miłej zabawy! 

Data: Środa, 15.04.2020 
Temat dnia: „Motyle na łące” 

 
Cele: 
Dziecko: 
 

• potrafi przywitać się piosenką; 
• doskonali umiejętność liczenia; 
• doskonali orientacje w przestrzeni; 
• potrafi przenieść motylki w wyznaczone miejsce; 
• bierze udział w zabawach ruchowych; 
• potrafi odwzorować widziane figury geometryczne; 
• rozwija swoją sprawność ruchową. 

 
 

1. „Witaj...” 
 
Prosimy, aby dzieci zaśpiewały naszą przedszkolną powitankę witając wszystkich członków swojej 
rodziny. Piosenka śpiewana jest w rytm znanej wszystkim melodii „Panie Janie”: 
 
„Witaj mamo,  
witaj mamo. 
Jak się masz?  
Jak się masz? 
Wszyscy Cię lubimy. 
Wszyscy Cię kochamy. 
Bądź wśród Nas,  
bądź wśród Nas. 
 
 
Następnie w rytm tej samej melodii udając śpiew ptaka: 
 
 
Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir, 
Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir. 
Ćwir Ćwir Ćwir 
Ćwir Ćwir Ćwir. 
Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir. 
Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir Ćwir. 
Ćwir Ćwir Ćwir. 
Ćwir Ćwir Ćwir. 
 
 
 

2. „Przenieś motylka”  
W dniu dzisiejszym chciałybyśmy, aby dzieci przeniosły się na łąkę pełną kolorowych motyli. 
Zadaniem dziecka będzie przenoszenie za pomocą słomki motylków według poleceń rodzica. 
 



 

 

Dziecko za pomocą siły wdechu przenosi motylki wydłużając przy tym siłę wdechu i wydechu. 
 
 
Dziecko wycina motylki umieszczone pod szablonem łąki. 
Po wycięciu prosimy, aby policzyło ile jest motyli niebieskich oraz ile jest motyli pomarańczowych 
(prosimy zwrócić uwagę na to, aby liczeniu towarzyszył gest wskazywania paluszkiem). 
 
Następnie za pomocą słomki przenosi motylki w wyznaczone miejsca poniżej podajemy przykłady 
poleceń: 

• Proszę przenieś pomarańczowego motyla na różowy kwiat. 
• Proszę przenieś motylka niebieskiego na kwiatek, w którym ukryła się pszczoła. 
• Proszę przenieś pomarańczowego motylka i połóż go obok biedronki. 



 

 

• Proszę przenieś pomarańczowego motyla i połóż go na jednym z białych kwiatków. 
• Proszę przenieś niebieskiego motylka na duży czerwony kwiat. 
• Proszę przenieś niebieskiego motyla i opłuż go w wolne miejsce obok biedronki. 

 
 
 

3. „Fruwające motylki” 
 
Każde dziecko wie w jaki sposób poruszają się motyle zatem zapraszamy teraz do zabawy przy 
ulubionym utworze muzycznym. Dzieci w rytm słyszanej melodii poruszają się po domu udając 
przy tym lot motyla.  
 
 

4. „Kolorowy motyl” 

 
 

5. „Spacerkiem po łące” - opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 
 

Prosimy, aby teraz dzieci ilustrowały ruchem treść słyszanego opowiadania oraz naśladowały 

odgłosy w nim występujące. 

 

 



 

 

„Jest piękny wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer na pobliską łąkę (dziecko 

maszeruje w różnych kierunkach). Słońce mocno świeci, a wiatr rozdmuchiwał nasiona roślin 

(dziecko chodzi na czworakach i dmucha na rośliny). Wypatrujemy, czy gdzieś na łące nie pojawiło 

się jakieś zwierzątko. Rozglądamy się dookoła. Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To 

pracowite pszczółki krążyły nad kwiatami szukając najpiękniejszych, aby zebrać z nich nektar 

(dziecko lata jak pszczółka, machając rękami- skrzydełkami), wesoło bzyczały nawołując się 

nawzajem. (naśladuje bzyczenie pszczół: bzz, bzz). Na listkach kończyny siedziały koniki polne 

poruszając śmiesznie łapkami (dziecko siedzi i porusza w dowolny sposób kończynami), cykając 

cichutko (naśladuje dźwięk: cyt, cyt). Nagle nie wiadomo skąd pojawiły się żaby (dziecko naśladuje 

skakanie żabki), kumkały głośno (naśladuje kumkanie: kum, kum, kum) jakby ostrzegały się przed 

jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie zdenerwowane, bo na łące pojawiły się 

bociany, chodziły unosząc wysoko nogi (naśladuje chód bociana) rozglądając się na boki, co chwilę 

przystawały i pochylały się do przodu jakby czegoś szukały w trawie. Ponieważ niczego nie mogły 

znaleźć –złe klekotały (naśladuje głos bociana: kle, kle). Wysoko nad łąką krążył skowronek 

śpiewając wiosenną piosenkę (naśladuje głos skowronka: dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel 

(naśladuje głos wróbla: ćwir, ćwir), który poszukiwał pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały 

one niedaleko w gniazdku piszcząc: pi, pi, pi. Nad łąką latały kolorowe motyle, co pewien czas 

siadając na kwiatach (dziecko naśladuje ruch latających motylków). Wiosenny wietrzyk poruszał 

trawą, kwiatami szumiąc wesołe piosenki szszszsz.....szszsz....szszuuu. 

Nagle zerwał się wiatr i na niebie ukazała się wielka czarna chmura. Chmura zazdrościła 

zwierzętom ich łąki i ich radości i postanowiła porwać mieszkańców łąki. Otoczyła ich wszystkich  

i zabrała ze sobą. Na łące zrobiło się cicho i smutno. Nie było już słychać brzęczenia pszczół, 

pobzykiwania komarów, nie słychać było kumkania żab ani odległego klekotania bociana. Zniknął 

kret, a także inne owady: biedronki i motyle, osy. Co prawda kwiaty nadal rosły, ale łąka była teraz 

pusta i smutna. 

 

Po przeczytaniu opowiadania prosimy, aby dzieci razem z rodzicami zastanowili się w jaki sposób 

możemy pomóc mieszkańcom łąki.  

 

6. „Plastelinowe ludki” - propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych zachęcamy Was do lepienia z plasteliny lub innej masy, którą 

posiadacie w swoich domach. Będzie Nam bardzo miło, jeśli podzielicie się z nami zdjęciami 

waszych prac. Zdjęcia można przesyłać na naszego grupowego maila misie@przedszkolegorki.pl 

 

Życzymy Wam dużo zdrowia i udanej zabawy!    Pani Justynka i Pani Beatka  


