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1. Powitanie wiosny – taniec  

 

https://youtu.be/H2Sx4o2qCNM 

 

2.Etapy rozwoju motyla 

 

 
 

 

https://youtu.be/cW47pgAevKM - filmik edukacyjny  

 

 

 

 

3.Wysłuchanie wiersz A. Przemyskiej „Motylek”. 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

 

 

A.Przemyska 

„Motylek” 

 

Motylek lekki 

fruwa nad łąką, 

w dole są kwiaty, 

w górze jest słonko. 

Fii, fii, fruu, fruu! –  

wesoło, wesoło mu. 

 

Motylek lekki 

fruwa nad światem, 

myśli, że słońce, 

https://youtu.be/H2Sx4o2qCNM
https://youtu.be/cW47pgAevKM
https://youtu.be/cW47pgAevKM


jest dużym kwiatem.. 

Fii, fii, fruu, fruu! –  

wesoło, wesoło mu. 

 

Motylek lekki 

w trawie się błąka,, 

myśli, że kwiaty, 

to małe słonka. 

Fii, fii, fruu, fruu! –  

wesoło, wesoło mu. 

 

• Gdzie fruwał motylek?  

• O czym myślał, patrząc na kwiaty? 

• Dlaczego myślał, że słonko to duży kwiat? 

• Czy motylek był smutny, czy wesoły? 

 

4.,,Rola motyli’’- motyle są najpiękniejszymi owadami, można je spotkać w przede 

wszystkim miejscach, gdzie jest dużo kwiatów, ponieważ ich zadaniem jest np. zapylanie 

kwiatów, co pozwala na to by roślinki rozwijały się. Ale dzięki motylom mamy również 

jedwab (co to jest, kto wie?). By uzyskać jedwab hoduje się gąsienice, które budują kokony, 

by w nich nastąpiło przejście do postaci motyla zw. jedwabnik , po czym zrzucają zewnętrzne 

powłoki.  Te właśnie powłoki wrzuca się do gorącej wody i wtedy pojawią się cienkie 

włókna, czyli takie cienkie niteczki z których tworzy się jedwab. Jedwab to bardzo drogi i 

delikatny materiał. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.,,Prawda – fałsz’’-  odpowiadania na pytania dotyczące wiedzy na temat łąki. 

 

-Łąka jest kolorowa, rosną na niej piękne kwiaty. 

-Pszczoły zbierają nektar i robią z niego lizaki. 

-Motyle są pożytecznymi owadami, dzięki nim mamy jedwab.  

-Na łące wiosną można lepić bałwana. 

-Na łące można spotkać biedronki, motyle i rekiny. 

-Gąsienica przemienia się w motyla w kokonie. 

-Motyle zapylają kwiaty. 



-Motyl w języku angielskim to butterfly 

-Żabki mają skrzydełka i latają z kwiatka na kwiatek. 

 

7. Praca plastyczna ”Motyl malowany rączkami”  

 

 
  

 

 

 

lub motyl malowany gąbką 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/wuIXb58fQBA 

 

 

 

https://youtu.be/wuIXb58fQBA


 

 

 

A może motylek wyklejany plasteliną 

 
 

Zapraszam do wykonania pracy plastycznej. To oczywiście propozycje. Jeśli macie ochotę 

zaprezentować swoje własne pomysły, czekamy na zdjęcia. Może to być motyl namalowany 

farbami lub narysowany kredkami.  

 

 

 

Pozdrawiam Agnieszka Burnat 


