
Kolorowe motyle.  

 

Wiosenna łąka w promieniach słońca cała zielona jest i kwitnąca.  

 

Czy wiecie skąd się biorą motyle? Posłuchajcie opowiadania D. Kossakowskiej.  

 

Na liściach i łodygach roślin samice motyla składają jaja, z których wylęgają się gąsienice. Ciało 

gąsienicy składa się z głowy, z segmentów tułowia i odwłoka. Gąsienice żywią się roślinami. Jedzą  dużo 

i szybko rosną. W pewnym momencie gąsienica przestaje jeść, przyczepia się np. do łodygi, 

nieruchomieje i stopniowo zmienia się w poczwarkę, która żyje wewnątrz kokonu. Po upływie 

odpowiedniego czasu poczwarka przeobraża się w motyla. Kokon pęka i wydostaje się z niego motyl. 

Jego skrzydła są miękkie i wilgotne. Motyl rozkłada skrzydła i czeka aż słońce je osuszy. Pokarmem 

dorosłych motyli jest nektar kwiatów. 

 

 

 Jaki jest motyl? Pooglądajcie ilustracje motyli w książeczkach, albumach lub atlasach. 

 

 

 
źródło: https://www.obrazkionline.pl/motyle 

 

 

 Zapoznajcie się z cyklem rozwojowym motyla (złożenie jajeczka, gąsienica, poczwarka, kokon, 

motyl).  

 

 „Cud narodzin” 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA&feature=share&fbclid=IwAR0dzfgQpM7tcMiab1

uG-5WZ_edxH52c99avIqo63KisYhQDdfm3vykPHzs 

 

Porozmawiajcie na temat cyklu rozwoju motyla.  

 

Wytnijcie obrazki z poszczególnymi etapami rozwoju motyla. Ułóżcie je w odpowiedniej kolejności. 

Pokolorujcie obrazki.  

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA&feature=share&fbclid=IwAR0dzfgQpM7tcMiab1uG-5WZ_edxH52c99avIqo63KisYhQDdfm3vykPHzs
https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA&feature=share&fbclid=IwAR0dzfgQpM7tcMiab1uG-5WZ_edxH52c99avIqo63KisYhQDdfm3vykPHzs


źródło: https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/gallery/?tag= , karta pracy 77 



 

 Dobrym pomysłem będzie wysłuchanie piosenki "Kolorowym być motylem" Bajkowej Drużyny 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdi_b4-htWo&feature=youtu.be  

 

Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem.  

Na zielonej łące tańczyć ze słońcem.  

Potem lecieć gdzieś do góry  

Na cukrową watę w chmury.  

I jak po poręczy zjechać na tęczy.  

 

ref. Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem. /x2 

 

Pyłkiem kwiatów nas pudrować.  

I się niczym nie przejmować.  

Na kropelkę rosy zaprosić osy.  

Liczyć kropki u biedronek.  

Wokół róży mieć swój domek. 

I kołderkę szytą pajęczą nicią.  

  

ref. Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem. /x2  

 
 

 Jeśli spodobała się Wam piosenka, śpiewajcie ją i powtarzajcie słowa. Może narysujecie do 

niej obrazki tworząc książeczkę pt. „Kolorowym być motylem”. Zabawcie się w ilustratorów 

czyli osoby, które tworzą obrazy do tekstu np. piosenki lub książki.  

 

Zobaczcie, jak narysować motyla  

https://www.youtube.com/watch?v=ieRourLLCDM&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&feature=youtu.be  

 

 

 

 „Na jaką głoskę” – wyszukaj literę rozpoczynającą wyraz. 

https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083?fbclid=IwAR3Ip_ZUTe_9q_7ULMGwVp3Z4uiosO

7Re83edD2c8AwJ2uYB4lGYnCjyA6g  
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Mieszkańcy łąki 

źródło: przedszkolankowo.pl 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 
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