
12.05.2020 r.  
 

Temat dnia: Motyle i kwiaty. 
 

 
Cele operacyjne  
 

Dziecko: 
- uważnie słucha piosenki oraz czytanego opowiadania,  
- odpowiada na zadane pytania,  
- odgaduje zagadki. 

 

Metody: 
- słowna: wysłuchanie piosenki oraz opowiadania; rozmowa na temat 
opowiadania; odgadywanie zagadek, 
- czynna: taniec do piosenki.  
 
 
 
 
 

Przebieg: 
  
 

1. Piosenka powitalna „Kto jak skacze”. 
Zabawa ruchowa zgodnie z tekstem piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 
„Kto jak skacze” 

 
Niezwykle ważna sprawa - jak skacze mała żaba? 

Jak skacze mała żaba? Zaraz pokażę Ci. 
 

Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

 
A kto pokazać może jak skacze mała koza? 

Jak skacze mała koza zaraz pokażę Ci. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

 
Może ktoś mi powie jak skacze nosorożec? 

Jak skacze nosorożec zaraz pokażę Ci. 
 

Hop hop skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

Hop hop skoacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

 
A teraz jest zagadka - jak skacze mała kaczka? 

Jak skacze mała kaczka zaraz pokażę Ci. 
 

Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skacze właśnie tak. 

 
Pokazać ktoś potrafi jak skaczą przedszkolaki? 

Jak skaczą przedszkolaki zaraz pokażę Ci. 
 

Hop hop, skaczą tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skaczą właśnie tak. 

Hop hop, skaczą tak. Hop hop, właśnie tak. 
Hop hop, skaczą właśnie tak. 

Hop hop, hop hop, hop hop, hop hop. 
 
 
2. Wysłuchanie opowiadania „Motyle i kwiaty”. 
 

„Motyle i kwiaty” 
 

„Na łące fruwał z kwiatka na kwiatek duży, barwny motyl. Wszystkie 
kwiaty rozchylały przed nim płatki, aby mógł się napić ich słodkiego nektaru. 
Kolorowy motyl cieszył się, że jest sam, bo dzięki temu nie zabraknie mu 
kwiatowego soku. Ale kiedy zaspokoił pierwszy głód, zrobiło mu się smutno. Nie 
miał z kim porozmawiać, nie miał się z kim bawić. 



Nagle z drugiej strony łąki przyfrunął drugi mały motylek. Nie był 
różnokolorowy, lecz całkiem żółty. Kwiaty nie zapraszały go do picia nektaru. 
Mały motylek był nieśmiały i bardzo, bardzo głodny. Zobaczył go w końcu duży 
motyl. 
- Fruwaj ze mną – powiedział – razem będziemy siadać na kwiatkach i pić ich 
nektar. Starczy i dla mnie, i dla ciebie. 

I odtąd latały razem. 
- Ładna z nich para – mówiły kwiaty. A dwa motyle po wypiciu soku fruwały nad 
nimi, bawiąc się wesoło w berka i w chowanego. I podziwiały, jaki piękny i 
kolorowy jest świat”. 
 
 

3. Rozmowa na temat opowiadania. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- Ile motyli fruwało na łące? 
- Który motyl pierwszy przyfrunął na łąkę, a który drugi? 
- Jak wyglądał motyl, który pierwszy przyfrunął na łąkę? 
- Jak wyglądał motyl, który drugi przyfrunął na łąkę? 
- Co motyle robiły na łące? 
- Jaki jest Twój ulubiony kolor? 
 
 

4. Zagadki. 
(przeczytane przez Rodzica, bądź wysłuchane w nagraniu umieszczonym na 
profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”) 
 

Skaczą po łące, pływają w wodzie, 
żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. 

(ŻABY) 
 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, 
a na tej kapotce jest kropka przy kropce. 

(BIEDRONKA) 
 

Rośnie nad wodą ten mały kwiat, 
niebieskim oczkiem patrzy na świat 

i szepcze skromnie: Nie zapomnij o mnie. 
(NIEZAPOMINAJKA) 

 
 



Na zielonej łące rosną ich tysiące. 
W swej nazwie „sto” mają. 

Jak się nazywają? 
(STOKROTKI) 

 
Czy znacie takiego konika, 

który pięknie w trawie cyka? 
(KONIK POLNY) 

 
Pracowite, małe, 
budują wspaniałe 
kopczyki, pałace. 

Szanujmy ich pracę. 
(MRÓWKI) 

 
Ma dwa różki, choć nie bodzie  

mieszka w trawie albo w wodzie. 
Domek swój, jak sami wiecie, 

nosi zawsze na swym grzbiecie. 
(ŚLIMAK) 

 
Czerwone ma nogi, 
biało-czarne piórka, 
do wody przed nim 

żaby dają nurka. 
(BOCIAN) 

 
 

  



5. Praca plastyczna. 
Pomaluj farbami. 

 
  


