
Drogie dzieci ☺  

Temat dnia to: „Po zimie w ogrodzie”. Podczas jego realizacji , poznamy cykl życia motyla.  

Na początek proste ćwiczenie gimnastyczne „Sadzimy w polu”. Stańcie w rozkroku i prawą 

ręką spróbujcie dotknąć lewej  stopy, wyprostujcie się a następnie lewą ręką spróbujcie 

dotknąć prawej stopy. Ćwiczenie powtórzcie kilka razy.  

Która to jest ręka prawa? A oto wierszyk do nauki: 

Bardzo łatwa to zabawa:                                                                                                                       

wita Ciebie ręka prawa.                                                                                                                             

A gdy mówię: „ do widzenia”                                                                                                               

ręka wcale się nie zmienia. 

A teraz posłuchajcie „Bajki o brzydkiej gąsienicy” A. Galicy 

Po wierzbowej gałązce maszerowała powoli - raz i dwa, raz i dwa - włochata gąsienica. 

Przyfrunęła na gałązkę biedronka:  

 

Ale potworny potwór! - zawołała przestraszona i odleciała. 

Gąsienicy zrobiło się troszeczkę przykro, ale maszerowała dalej po gałązce - raz i dwa, raz i 

dwa. Przyleciała pszczoła. Obejrzała gąsienicę od nosa aż do ogona.                                                                                  

- No tak - bzyknęła - piękna to nie jesteś, ale potwór? Przesada. 

A gąsienica powolutku maszerowała raz i dwa, raz i dwa, przesuwała się po gałązce. Po 

chwili na wierzbie wylądowała ważka podobna do małego helikoptera. 

"Och, co za dziwne stworzenie" - pomyślała i zapytała: 

- Jak się nazywasz, włochaty robaku? 

Gąsienica z przerażenia zatrzymała się i postanowiła udawać, że jest gałązką. Po chwili do 

przerażonej gąsienicy podszedł ślimak, wydawało mu się, że to kawałek dziwnej gałązki i o 

mało co jej nie zadeptał wielką nogą.  

- Co tu robisz? - spytał zdziwiony. 

- Czekam - szepnęła gąsienica. 

- Na co czekasz? - zaciekawił się ślimak. 

- Czekam, żeby pofrunąć daleko. 

- Pofrunąć! - ślimak zaczął się śmiać tak, że o mało nie zgubił muszelki - Ty chcesz pofrunąć? 

W tym grubym futrze? Bez skrzydeł? Możesz najwyżej spaść na ziemię, a wtedy znajdzie cię 

http://www.edziecko.pl/czas_wolny/3292000,80259,1320215.html?back=/czas_wolny/1,80259,1320115,.html


wrona i zje! - i ślimak śmiejąc się powędrował dalej. Zrobił się wieczór, gąsienica trzęsła się z 

zimna i ze strachu, przytulona do gałązki. Potem przyszła noc.  

A nad ranem... 

Czy wiesz, co biedronka, pszczoła, ważka i ślimak zobaczyli rano, gdy się obudzili? 

Po gąsienicy nie było śladu, a na gałązce wierzby trzepotał się piękny kolorowy motyl. 

Prostował skrzydełka i szykował się do lotu. 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania:                                                                                                                                               

- Jakie zwierzątka spotkała na swojej drodze gąsienica?                                                                                                                               

- Jak się czuła gąsienica, gdy słyszała komentarze na swój temat?                                                                                                           

- Co stało się z gąsienicą, kiedy nastał dzień?                                                                                                                                                     

- Jak się mogła czuć gąsienica, gdy zamieniła się w motyla? 

 

 

 

A poniżej dwa filmiki edukacyjne do obejrzenia ☺ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA 
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