
Temat: Na łące. 
 

 Opowiadanie „Motyle na łące”. 
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 cały żółty.  
Kwiaty nie zapraszały go do picia nektaru.  
Mały motylek był nieśmiały i bardzo, bardzo głodny. Zobaczył go w końcu duży motyl. - 
Fruwaj blisko mnie - 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.  
 
Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania. 
- Jak wyglądał motyl, który pierwszy przyfrunął na łąkę?  
- Jak wyglądał ten, który przyfrunął później?  
- Co motyle robiły na łące?  
- Co mówiły o nich kwiaty? 
 

 Zabawa ruchowa Lot motyla.  
Dzieci motyle podczas muzyki latają po łące, machając chustkami. Na pauzę w muzyce 
przysiadają w dowolnym miejscu. 
 

 Zabawa paluszkowa.  
Rodzic czyta tekst, demonstruj dziecku ćwiczenie. 

Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni)  
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 
Gdy się palce wskazujące spotykają, 
To od razu się witają (wskazujący dotyka 
wskazujący) 
Gdy się palce środkowe spotykają, 
To od razu się witają (środkowe witają się) 
Gdy się palce serdeczne spotykają, 
To od razu się witają (serdeczne witają się) 
Gdy się małe palce spotykają,  
To od razu się witają! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Zabawa matematyczno - ruchowa z motylami. 

Policz niebieskie motyle – podskocz tyle razy. 
Policz czerwone motyle – zrób tyle pajacyków. 

Policz czerwone motyle – podskocz na jednej nodze. 
 



 Żabka łapiąca muchę - Zabawka zręcznościowa którą warto wykonać z 
dzieckiem. 

Materiały i przybory: 

 dwie rolki po papierze toaletowym 
 farby 
 pędzel, kubek, podkładka 
 tektura 
 czerwone serduszko z papieru 
 czarny marker 
 nożyczki 
 wstążeczka ok. 20 cm 
 zszywacz 
 klej. 

 
1. Malujemy dwie rolki po papierze toaletowym na zielono. Pozwalamy rolkom lekko 
przeschnąć. 

2. Z tektury wycinamy podwójnie kształt muchy, czarnym markerem rysujemy kształt 
owada na obu częściach wzoru. Przy pomocy zszywacza mocujemy wstążeczkę 
pomiędzy obiema częściami muchy. Muszka powinna być dość ciężka, więc 
możemy użyć kilku zszywek. 

3. Pierwszą rolkę spłaszczamy na 
jednym z końców. Do środka rolki 
wkładamy wstążeczkę, tak by muszka 
pozostawała na zewnątrz rolki- 
wstążeczkę mocujemy zszywaczem, 
również przy pomocy zszywacza 
spinamy całe zakończenie rolki.  

4. Drugą rolkę rozcinamy na pół 
uzyskując dość duży prostokąt. 
Rysujemy 4 żabie łapki i wycinamy. 

 

5. Przy pomocy zszywacza mocujemy łapki na tułowiu żaby. 

6. Na pozostałym fragmencie tektury rysujemy markerem oczy, wycinamy i 
przyklejamy żabie. Przyklejamy również serduszko w środku rolki, jako język. 

 

Zabawa polega na łapaniu żabką muszki.  
 
 


