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TEMAT: MOTYLE I KWIATY. 

 

 

1. Wysłuchaj opowiadania W. Badalskiej „Cztery motylki” 

(przeczytanego przez Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 

„Na zielonej łące pod lasem fruwały wesoło cztery motylki. 

Jeden był biały jak kwiatek rumianku. 

Drugi - żółty jak kwiatek 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 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!...”. 

 

 Ile motyli było na łące?  

 Jakie miały kolory?  

 Kogo się przestraszyły? 

 Gdzie ukryły się motyle? 

 Dlaczego wrona ich nie widziała? 

 

 

2. Zabawa „Motyl i kwiaty”. 

Dziecko wycina motyla i kwiatki potrzebne do zabawy. 

Rodzic ma sylwetę żółtego motyla i sylwety kwiatów: niebieskiego, 

czerwonego, żółtego i białego. Przykłada motyla do kolejnych kwiatów, a 

dziecko ocenia, kiedy motyl jest najmniej widoczny. Rodzic wyjaśnia, że 

zwierzęta często posiadają barwę podobną do tej w otoczeniu i przez to są mało 

widoczne. Mówimy, że mają tzw. barwę ochronną. Na koniec dziecko 

wyszukuje w domu przedmiotów, na których motyl byłyby niewidoczny. 

 



3. Cykl rozwoju motyla.  

 

Zapoznaj się z cyklem rozwoju motyla.  

 

 

4. Zabawa „Motyle”. 

Dziecko z Rodzicem tworzą parę.  

Jedno z nich jest kwiatkiem - stoi w miejscu i obraca się wolno do słońca; a 

drugie, jako motyl, fruwa dookoła niego. Stają naprzeciwko siebie i rytmicznie 

klaszcząc raz w swoje dłonie, a następnie naprzemiennie w dłonie partnera, 

powtarzają tekst: Każdy kwiatek cieszy się, gdy motylek z niego je. 



5. Ilustacje „Kwiaty na łące”. 

 

 Popatrz na ilustacje kwiatów i przyporządkuj podpisy. 

 

 Kilka pomocnych wskazówek: niebieski kwiat to chaber, żółty kwiat 

podobny do stokrotki to podbiał, kwiat z gęstą główką to koniczyna, 

żółty kwiat to jaskier, czerwony kwiat to mak, biały kwiat z żółtym 

środkiem to stokrotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Karta pracy: „Wyrazy”. (Załącznik 1) 

Przeczytaj wyrazy z Rodzicem. Odszukaj je w ramce i pokoloruj kartoniki na 

których się znajdują. Narysuj tyle samo kwiatów, ile jest motyli (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, narysuj kwiaty na kartce i wskaż gdzie są 

dane wyrazy). 

 

7. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Kwiat na łące”. 

Dziecko jest kwiatkiem, który rośnie na łące. Stoi z rękami opuszczonymi 

wzdłuż tułowia. Rodzic mówi „słońce”. Kwiat rozkwita - dziecko stoi na 

jednej nodze, unosi powoli wyprostowane ręce, najpierw do boku, a 

następnie do góry. Rodzic mówi „słońce zachodzi”. Dziecko opuszcza wolno 

ręce, układa je wzdłuż tułowia, ponownie stoi na dwóch nogach. Następuje 

zmiana nóg. 

 

8. Zabawa „Ja mówię, Ty rysujesz”. 

Rodzic mówi, a dziecko rysuje. 

Motyl usiadł na stokrotce. Po prawej stronie motyla na listku stokrotki usiadła 

biedronka z dwiema kropkami. Na drugim listku, po lewej stronie motyla, usiadł 

konik polny. Nad motylem latała osa. 

 

9.  Zabawa ruchowa „Kolorowy motyl”. 

Do zabawy potrzebna jest kolorowa bibuła lub chusteczka. 

Dziecko z kolorową bibułą / chusteczką zamienia się w motyla: najpierw 

przeobraża się od gąsienicy (kuca) - poczwarka (zakrywa się rękoma) - motyl 

(otwiera skrzydła i porusza się). 

 

10.  Karta pracy: „Motyl”. (Załącznik 2) 

Ponumeruj obrazki według kolejności zdarzeń (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 



 

11.  Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Bukiety kwiatów”. 

Dziecko spaceruje po dywanie (po łące), co pewien czas schyla się i zrywa 

kwiatki. Na hasło: „bukiety kwiatów”, zatrzymuje się i podnosi do góry raz 

prawą, raz lewą rękę, prezentując swój bukiet. 

 

12.  Karta pracy: „Kwiaty”. (Załącznik 3) 

Połącz liczby na obrazkach kwiatów od najmniejszej do największej oraz od  

największej do najmniejszej (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze). 

 

13.  Karta pracy: „Łąka”. (Załącznik 4) 

Pokoloruj rysunek według kodu (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, opowiedz jaki powstanie obrazek zgodnie z kolorami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

Przeczytaj wyrazy z Rodzicem. Odszukaj je w ramce i pokoloruj kartoniki na 

których się znajdują. Narysuj tyle samo kwiatów, ile jest motyli (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, narysuj kwiaty na kartce i wskaż gdzie są 

dane wyrazy). 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Ponumeruj obrazki według kolejności zdarzeń (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 



Załącznik 3 

Połącz liczby na obrazkach kwiatów od najmniejszej do największej oraz od 

największej do najmniejszej (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 



Załącznik 4 

Pokoloruj rysunek według kodu (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, opowiedz jaki powstanie obrazek zgodnie z kolorami). 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Narysuj kwiaty w pętlach według podanego kodu. 

 

 



Wykonaj działania samodzielnie lub z Rodzicem. Napisz na płatkach 

odpowiednie liczby. 

 

 

 


