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TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju. 

TEMAT DNIA: Motyle i kwiaty. 

 

1. Zaczniemy od zagadek: 

Kolorowe, pachnące 

w ogrodzie czy na łące. 

Chętnie je zbieramy, 

na bukiet dla mamy. 

( KWIATY ) 

 

Lata nad łąką piękny jak kwiat, 

swoim kolorem zachwyca, 

i zapomina w mig cały świat, 

że wcześniej była to gąsienica. 

( MOTYL ) 

 

Owad ten piękny 

odwiedza kwiateczki, 

ma skrzydła tęczowe, 

niekiedy kropeczki. 

( MOTYL ) 

 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

( TULIPAN ) 

 

Zgadnij, w jakich kwiatach, 

możesz znaleźć „brata”? 

( BRATKI ) 

 

 

 



2. Rodzice czytają dziecku opowiadanie pt. „Kwiateczkowo” . 

„Istniało kiedyś miasteczko Kwiateczkowo, w którym nie było nic specjalnego. 

Mieszkańcy żyli skromnie, nie zapracowywali się, ale nie byli też leniwi. 

Odznaczali się szczególną cechą: wszyscy kochali kwiaty. 

Hodowali je na grządkach, w doniczkach, a nawet w wiaderkach i słoikach. 

Umieszczali kwiaty wszędzie: w oknach na balkonach, na podestach schodów 

oraz podwórzach. Nawet stacje benzynowe pełne kwiatów. W mieście żyły też 

wspaniałe motyle, biedronki i pszczoły. 

Dni deszczowe nigdy nie były tu ciemne ani smutne. Kwiaty promieniały 

wspaniałymi kolorami motyle żółte, czerwone i niebieskie harcowały wesoło. 

Biedroneczki przeliczały sobie nawzajem kropeczki, a pracowite osy gromadziły 

słodki miód. 

Do miasta zaczęło przeprowadzać się coraz więcej ludzi każdy, bowiem chciał tu 

mieszkać. Przyjeżdżali swoimi wielkimi, dymiącymi samochodami, z których 

unosiły się kłęby spalin. Nad miastem powstała wielka szara chmura, która 

rosła, rosła i rosła. 

Wtedy stało się coś strasznego. Kwiaty zaczęły więdnąć i szarzeć, a ich liście 

opadać. Nie miały po prostu czym oddychać. Biedronki, motyle i pszczoły 

błąkały się bez radości dusząc się w zanieczyszczeniach. 

Pewnego dnia przemówił burmistrz miasta: 

- Mieszkańcy! – powiedział - W naszym mieście dzieje się źle. Musimy coś 

zrobić, aby uratować te piękne kwiaty i owady. Wymyślcie coś! 

Wszyscy zastanawiali się jak rozwiązać ten problem. Gdzie znaleźć takie 

miejsce, w którym kwiatom i owadom byłoby lepiej. 

- Jakie nudne stało się miasto – mówiły dzieci między sobą. Stawały się coraz 

bardziej smutne. 

- Musimy coś zrobić nim będzie za późno. 

Wspólnie się naradziły i wpadły na wspaniały pomysł. Szybko pobiegły do 

burmistrza i przedstawiły swój plan, a burmistrz ucieszył się, bo wiedział już, że 

jest nadzieja na uratowanie kwiatów i owadów”. 



3. Próba odpowiedzi na pytanie: Jaki pomysł miały dzieci? 

Na podstawie przeczytanego tekstu dziecko wspólnie z Rodzicem ustala, jakie 

zachowania możemy wykorzystać w trosce o łąkę, kwiatki, przyrodę. 

 

4.  „Motylki i kwiatki” - zabawa ruchowa. 

Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe kwiaty (kolorowe kartki), a dziecko 
przybiera sylwetkę motyla. Podczas muzyki dziecko porusza się po pokoju 
pomiędzy kwiatami. Na ustalony wcześniej znak Rodzica, siada na wskazany 
przez niego kwiat, np. kwiat różowy. 

 

5.  Praca plastyczna - motyle z rąk. 

Przygotuj: 

- białą kartkę, 

- farby, 

- pędzelek do farb, 

- czarny flamaster.  

 

Białą kartkę w poziomie składamy na pół. Dokładnie malujemy jedną dłoń po jej 
wewnętrznej stronie wcześniej wybranym kolorem farby. Przykładamy 
pomalowaną dłoń do kartki papieru tak, aby jej dolna część dotykała zgięcia. 
Następnie składamy kartkę na pół i mocno dociskamy tak, aby na drugiej 
połówce kartki powstało jej odbicie. W ten sposób otrzymamy górną część 
skrzydełek motyla. Powtarzamy czynność używając innego koloru farby i 
przykładając rękę pod odbitym wcześniej skrzydełkiem. 

Po wyschnięciu farby na zgięciu kartki domalowujemy czarnym flamastrem 
tułów motylka.    

 

 

 

 

 



 

 


