
Rodzicu zapoznaj dziecko z owadem, którego można zobaczyć w pierwszych dniach wiosny  

„MOTYL” 

  Rodzicu, przeczytaj dziecku wiadomości: 

Cykl rozwojowy motyla: 

Jajeczka 

Widzieliście czasem na liściu małe kuleczki? Motyl na liściu składa małe jajeczka. Motyle najczęściej 

składają jaja na liściach, łodygach lub innych częściach roślin pokarmowych. Jaja są składane pojedynczo 

lub w złożach, nawet po kilkaset sztuk. 

ĆWICZENIE:  dziecko układa z dowolnego produktu (groch, soczewica, pieprz w ziarenkach lub kulki z 

krepiny) zbiory . 1 zbiór ma składać się z 10 elementów(takich samych), 2 zbiór z 30 elementów, 3 zbiór z 

45 elementów). Rodzic dostosowuje liczbę elementów do możliwości liczenia dziecka. 

 

 Gąsienica 

 Na pewno wiele razy przyglądaliście się gąsienicom. Czy widzieliście kiedyś takie gąsienice? Gdzie je 

spotkaliście? Zwróciliście wtedy uwagę na to, że liście wokół nich były ponadgryzane? To sprawka 

gąsienic! One są po prostu niesłychanymi żarłokami. Zjedzenie dużego liścia zajmuje im ledwie chwilę. 

Potrafilibyście to pokazać? 

ĆWICZENIE:  gazeta lub kartka to  wyobrażony liść. Dziecko staje się gąsienicą. Na sygnał stara się 

odrywać dłońmi kolejne kawałki (ćw. ręki) Wskutek tego płachta gazety lub kartki bardzo szybko zmniejsza 

się, aż w końcu pozostają z niej tylko niewielkie strzępki. 

 Te gąsienice okazały się naprawdę bardzo żarłoczne! Z pewnością, po takim obfitym posiłku będą chciały 

nieco odpocząć. Czy widzieliście kiedyś drzemiącego człowieka? On zwykle okrywa się kocem. Tak samo 

postępuje gąsienica. Ona otula się delikatnym kokonem.  

 

Poczwarka 

 Kiedy gąsienica naje się do syta, zamyka się w kokonie. Przypomina on tkaninę, która szczelnie owija jej 

ciało (tu dobrze byłoby zaprezentować przedszkolakom zdjęcia lub rysunki różnorodnych kokonów motyli). 

Czy chcielibyście schować się w kokonie? To na co czekacie?! 

ĆWICZENIE: Dziecko kładzie się na kocu. Przytrzymując dłonią  jeden brzeg  przetacza się w bok, można 

owinąć się szczelnie. W ten sposób powstaje kokon przylegający do ciała ćwiczącego. Dziecko stara się 

wytrwać kilka chwil nieruchomo w tej pozycji. 

 Muszę powiedzieć wam coś jeszcze o gąsienicach. Z pewnością ukryją się w kokonach, zapadają w długi 

sen. Kiedy budzą się z niego, są całkowicie zmienione. W tym czasie powstają z nich motyle  

Motyl 

Rodzicu do tej zabawy włącz muzykę np. Wiosna z czterech pór roku Vivaldiego  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o  

Czas wyjść z kokonów! Było wam w nich pewnie ciasno. Stajecie się motylami. Za chwilę rozprostujecie 

skrzydła. Machając nimi, wzbijecie się w powietrze. Czas na pierwszy lot! 

ĆWICZENIE: Dziecko, po opuszczeniu kokonu, wyciągają ręce w bok. Rodzic pomaga im zawiesić na 

nich płachty kolorowych gazet, chust wyobrażające skrzydła motyli. Dzięki temu ćwiczący zaczynają 

przypominać z wyglądu motyle. Przedszkolak przemieszcza się w dowolnych kierunkach, machając 

delikatnie „skrzydłami”. Należy przy tym uważać, by ich nie stracić (nie zgubić przyborów).Kiedy tylko 

motyle wydostały się z kokonów, od razu zrobiło się tu kolorowo. Poprzyglądajcie się motylom, które 

znajdziecie w książkach lub w Internecie. Zwróćcie uwagę na ich barwy!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 

 Rodzicu pokaż dziecku cykl rozwojowy motyla, niech kilka razy powtórzy nazwy w 

odpowiedniej kolejności. Dziecko niech opowie cykl rozwojowy owada używając pojęć 

matematycznych przedtem, potem, najpierw, przed, po: 

 

„MOTYL” 

 

 

jaja        gąsienica 

  

poczwarka       owad dorosły- motyl 
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 Rodzicu pokaż dziecku i naucz nazw wybranych gatunków motyli: 

 

Chcielibyście poznać nazwy niektórych gatunków motyli? Opiszę Wam je w kolejnych zabawach. 

Cytrynek – motyl 

 

 

Pierwszym motylem, którego zobaczycie wiosną, na pewno będzie cytrynek. Bardzo łatwo zauważyć jego 

żółte skrzydełka z pomarańczową plamką.  

Latolistek cytrynek, znany także jako listkowiec cytrynek, lub po prostu cytrynek, to jeden z najbardziej 

charakterystycznych i rozpoznawalnych motyli w naszym kraju. Dzieje się tak, ponieważ jest jednym z 

pierwszych, jakie pojawiają wczesną wiosną, często gdy w wielu miejscach jeszcze zalega śnieg. Jego 

pojawienie się jest zawsze miłe dla oka, tym bardziej, że cytrynowo-żółte skrzydełka latolistka, stanowią 

bardzo miły akcent w ponurym, szarym krajobrazie 

Cytrynek to dość spory motyl, którego rozpiętość skrzydeł wynosi  do 6,4 cm. Pod względem kształtu, 

wierzchołki przednich skrzydeł są charakterystycznie zaostrzone, tylne zaś posiadają coś w rodzaju „ząbka.” 

kolor ich skrzydeł ma za zadanie upodobnić je do pierwszych, wiosennych listków. Ich podobieństwo do 

nich jest uderzające, tym bardziej, że cytrynki polegają nie tylko na ich barwie. Użyłkowanie skrzydeł do 

złudzenia przypomina unerwienie liścia, zaś ciało motyla jest pokryte licznymi, gęstymi włoskami. Przód 

brązowymi, tył zaś jasnymi. Górna część, włącznie z oczami ma za zadanie imitować podstawę „ogonka” 

listka, dolna, jaśniejsza zaś całą jego resztę. 

Na koniec mam dla was ciekawostkę, odnośnie doznań… zapachowych! Kiedy uda nam się zbliżyć do 

cytrynka na wystarczająco bliską odległość i przytkniemy do niego nos, wówczas możemy poczuć bardzo 

przyjemny, cytrynowy zapach. Zapewne właśnie dzięki niemu zawdzięcza swoją nazwę. 

Pospolity w całym kraju. Spotkać go można w bardzo różnych środowiskach, zarówno typowo leśnych, jak i 

tych bliższych człowiekowi (chociażby w ogrodach, czy na łąkach). Dorosłe motyle możemy obserwować 

niemal przez cały rok! 

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że motyle, jako owady dorosłe nie żyją zbyt długo. Jedno pokolenie 

pazia królowej żyje góra dwa miesiące, bielinek kapustnik najwyżej jeden miesiąc. Patrząc na te wyniki 

długości życia dorosłych motyli, nie ma się co dziwić, iż motyle są powszechnie uważane, za krótko żyjące. 

https://swiatmakrodotcom.files.wordpress.com/2012/03/7041.jpg


Latolistek jednak zdecydowanie wyłamuje się spośród tego kanonu. Dorosły motyl, potrafi bowiem przeżyć 

10-11 miesięcy, czyli niemal cały rok! Dużą część życia spędza w stanie letargu, czyli innymi słowy… 

przesypia. Kiedy jednak cytrynki przychodzą na świat? Z poczwarek wychodzą jakoś tak w czerwcu, bądź 

na początku lipca. Przez krótki czas można je obserwować, jak fruwają i przylatują do kwiatów, by spijać z 

nich nektar, którego gromadzą w swych ciałach tyle ile tylko się da.. Cytrynki bowiem, zapadają w letarg. 

Dlatego też, gdy uznają to za stosowne, szukają schronień w postaci opadłych liści (cytrynki jako jedyne 

europejskie motyle, spędzają czas spania właśnie pod liśćmi, stąd też wzięła się polska nazwa „listkowiec”), 

ale mogą się też ukrywać w dziuplach, czy w szparach budynków. Powodem dla którego zapadają w taki 

stan, jest upał, który nie jest dla nich zbyt przyjemny.Budzą się na początku jesieni. Wtedy też, motyle 

opuszczają swoje kryjówki, by znów latać i pożywiać się nektarem. Ponownie muszą zgromadzić w swych 

ciałach sporą ilość energii, ponieważ gdy tylko nadejdzie listopad, znów będą zmuszone poszukać kryjówek, 

by zapaść w kolejny sen, tym razem zimową. 

Paź Królowej - motyl 

  

Paź królowej to stosunkowo duży motyl. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi do 10 cm. Na jego żółtych 

skrzydłach znajdują się ciemne żyłki, a u ich nasady występuje ciemna plama tworząca smukły wzór, gdy 

skrzydła są rozłożone. Na wierzchniej części przedniej pary skrzydeł, przy krawędziach zewnętrznych 

rysują się dwa ciemne pasy, które posiada również tylna para skrzydeł. Na tylnej parze skrzydeł występuje 

także czarna przepaska z niebieskim odcieniem oraz czerwona plama. Od spodniej strony wygląd skrzydeł 

jest podobny, lecz sprawia wrażenie bardziej wyblakłego. Skrzydła pazia są zakończone ogonkami. Jego 

siedliska  związane są z klimatem umiarkowanym. W Polsce ten motyl występuje powszechnie, jednak ze 

względu na spadek jego liczebności. jest objęty ochroną gatunkową. Czy wiesz, że...Za głowową częścią 

ciała gąsienicy pazia królowej występuje pomarańczowy wyrostek o nazwie osmaterium. Larwa wysuwa go 

w przód w sytuacji zagrożenia i tryska z niego niewielką ilością pomarańczowej substancji, która odstrasza 

intruzów. Skrzydła dorosłego pazia są zakończone ogonkami, które mogą pełnić rolę ochronną. Paź 

królowej odżywia się poprzez spijanie nektaru kwiatowego wielu gatunków roślin . Spija również rosę z 

traw.  

 

 

 



Rusałka pawik - motyl 

 

Rusałka pawik to jeden z najbardziej pospolitych polskich motyli. Można go spotkać niemal 

wszędzie tam, gdzie choć trochę zieleni i odpowiednich roślin, z których może spijać nektar. 

Przykuwa uwagę swoim charakterystycznym ubarwieniem. Na ceglastoczerwonym tle podwójnych 

skrzydeł w ich skrajnych rogach znajdują się przypominające te z pawich piór oczka. Tylko 

przypominające bo układ barw mają zupełnie inny. Środek „pawiego oczka” rusałki ma 

ceglastoczerwoną mieszającą się z czarnym plamkę. Okala ją kremowa otoczka dodatkowo 

przyozdobiona niebieskimi wzorkami z perłowymi kropeczkami.  

 

 Rodzicu pokaż dziecku i przeczytaj jak zbudowany jest motyl, niech dziecko nazwie i pokaże 

na obrazku poszczególne części: 

 

 Rodzicu wydrukuj historyjkę obrazkową. Przedszkolaku wytnij obrazki i pokoloruj. Ułóż w 

odpowiedniej kolejności, pamiętaj ! zacznij od lewej strony, na koniec przyklej. 



 

 

 



  

 Dziecko słownie uzupełnia rytm, rodzic sprawdza i koryguje. dziecko koloruje wg rytmu 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://mala275.blogspot.com/2017/06/bardzo-godna-gasienica-karty-pracy.html&psig=AOvVaw3ES6guiCjTArE_XY9eG7f2&ust=1584815400686000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjjocvXqegCFQAAAAAdAAAAABAP


 Polecenia dla dziecka: Rysuj po śladzie i zapamiętaj wzór motyla. Na odwrocie kartki narysuj 

motyla z pamięci. 

 

 

 

 

 

https://mala275.blogspot.com/2017/06/bardzo-godna-gasienica-karty-pracy.html
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        Wysłuchaj piosenki Motyle i obejrzyj teledysk,  

 Wymień jak najwięcej zwierząt, które występują w piosence i teledysku 

 Czy potrafisz je zaklasyfikować do jakiejś gromady (ssaki, ptaki, gady, płazy, owady) 

 W jakim środowisku najczęściej występują motyle 

 Czy wiesz jakie jeszcze zwierzęta zamieszkują to środowisko 

 A teraz wysłuchaj jeszcze raz i tańcz jak szczęśliwy motyl 

 https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4 

 Spróbuj wymyślić bajkę o motylu, może być temat dowolny. Jeśli jednak nie masz pomysłu to 

może o przyjaźni? 

Rodzic zapisuje tekst a dziecko robi ilustracje, przyjemnie będzie wrócić do bajki wieczorem. 

 

 Plastyka: Rodzicu daj dziecku dowolne, dostępne w domu, materiały plastyczne: kredki, farby, 

flamastry, plastelinę lub papier kolorowy itp. Polecenie dla dziecka: rozwiń swoją wyobraźnię i 

wymyśl z dowolnego materiału plastycznego swojego motyla. 

 

 Mowa: dziecko głoskuje proste wyrazy ( bez dwuznaków, zmiękczeń) typu: klocek, pudło, kot, 

mama, wagon itp. Wymyśla wyrazy na określoną głoskę. Określa miejsce określonej głoski (czy 

jest na początku wyrazu, w środku czy na końcu). 

 

 Dziecko utrwala nazwy dni tygodnia, pory roku, nazwy miesięcy, strony prawa-lewa. 

 

 Dziecko uczy się adresu domowego oraz komu może go podawać. 

 

 Dziecko ma za zadanie zadzwonić do babci, dziadka i zapytać o ich ulubioną bajkę oraz 

zabawy z dzieciństwa. Następnie ma za zadanie narysować laurkę dla babci i dziadka, zrobić 

zdjęcie i przesłać do Dziadków za pośrednictwem telefonu lub e-maila z pomocą rodzica. 

 

 Zachęcam dziecko do obejrzenia filmów w Internecie o motylach np.: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UeBHYWUw2Kw 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4


Życzymy Dzieciom i Rodzicom dobrej zabawy ! 

Drogie Przedszkolaki, mamy nadzieję, że podczas pobytu w domu będziecie zdobywały nowe 

wiadomości i rozwijały nabyte umiejętności. W przedszkolu czytaliśmy książki np.: „Dzieci z 

Bullerbyn”, „Machiną przez Chiny”, „Szary domek”. Teraz macie okazję na przeczytanie z rodzicami 

lub starszym rodzeństwem  następnej ciekawej książki. Zachęcamy Was do tego! 

Panie z grupy „Księżniczek i Rycerzy” 

 

 

 

Pierwsze oznaki wiosny 

 

 Rodzicu naucz dziecko tekstu piosenki. Przez Internet puść dziecku piosenkę żeby mogło 

śpiewać. https://www.youtube.com/watch?v=Xdc8VSFHhgo 

„Marcowe żaby” 

 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

1. Już wiosna na polach sadzi krokusy, 

zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy. 

 

Ref. A żaby rechu- rech, żaby się cieszą, 

że ten marzec rechu- rech wszystko pomieszał. 

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg. 

Bo w marcu jak w garncu rechu- rech żabi śmiech 

 

2. A deszczem umyte drzewa są czyste, 

na gałązkach już rosną kotki puszyste. 

 

Ref. A żaby… 

 

3. Na łące bociany głośno klekocą, 

rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą. 

 

Ref. A żaby… 

 

Krótka rozmowa na jego temat 

- O kim jest piosenka 

- O jakiej porze roku opowiada tekst piosenki 

- Co się dzieje w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdc8VSFHhgo


 Dziecko ma za zadanie wykonać pracę plastyczną :żaby z kółek papierowych lub dowolną 

techniką, np. origami, podpowiedź na stronie: 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/origami-z-kolek-cd/ 

https://www.ekorodzice.pl/index.php?dg=72&dp=86&id=396&podakcja=explode&id=396&koment=form_

small 

 

                                                                W marcu jak garncu 

 

 Zadanie: Rodzicu przeczytaj dziecku zagadki. Rozwiązywanie zagadek na temat marcowej 

pogody. 

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy. 

Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. 

 

(słońce) 

 

Jaka to pierzynka biała, nie z pierza, ale z wody powstała? 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna, 

Będzie z niej padał deszcz. 

 

(chmura) 

 

Nie deszcz i nie grad, pada z nieba, bieli świat. 

Biały jest jak mąka, albo drobna kasza 

Gdy zaścielę ziemię na sanki zaprasza. 

 

(śnieg) 

 

Co to jest odgadnij! 

Pada z chmury na dół. 

Jest tylko na dworze. Suchy być nie możesz! 

 

(deszcz) 

 

Szumi, gwiżdże, czasem gna. Skąd i dokąd? Kto go zna? 

Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie? 

 

(wiatr) 

 Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz i przeprowadź rozmowę na temat tekstu  

 

„Marzec” 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/origami-z-kolek-cd/
https://www.ekorodzice.pl/index.php?dg=72&dp=86&id=396&podakcja=explode&id=396&koment=form_small
https://www.ekorodzice.pl/index.php?dg=72&dp=86&id=396&podakcja=explode&id=396&koment=form_small


Marzec ma ogromny garniec. 

Miesza w nim przez całe noce, 

Wieje w garncu nieustannie 

Syczy coś i bulgocze. 

- Powiedz, Marcu 

co masz w garncu? 

Mam składniki różnorodne: 

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

Chmury, słońce, śnieg i wodę – 

Z nich przyrządzam Wam pogodę. 

 

Rozmowa kierowana na temat wiersza. 

- Do kogo porównany był marzec w wierszu? 

- Jakie składniki zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec? 

- Jakie zmiany zachodzą w pogodzie wczesną wiosną? 

 

 

 Zabawa rodzica z dzieckiem -Masaż relaksacyjny na plecach 

Jaka dziś pogoda? 

Może słońce świeci? – okrężne ruchy dłońmi 

Albo deszczyk kropi? – uderzenia opuszkami palców 

Nie to deszczyk buty topi – szybkie i mocne ruchy palców 

Może ulewa nas zalewa? – oklepywanie dłońmi 

Lub piorun trzaska w drzewa? – lekkie klaśnięcie w dłonie 

Potem w ziemię szybko leci – opadnięcie dłoni na plecy 

Jak się czują wszystkie dzieci? – masowanie po szyi. 

 

 Dziecko wykonuje pracę plastyczną „Kwiaty, które zapowiadają wiosnę” 

Praca plastyczna np. krokusy, przebiśniegi, hiacynty, wykonane dowolną techniką na papierze A4. 

Propozycje na stronach:  

https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/03/krokusy.html 

Wystawa pracy w domu.  

 

 

https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/03/krokusy.html


Życzymy Dzieciom i Rodzicom dobrej zabawy ! 

Drogie Przedszkolaki, mamy nadzieję, że podczas pobytu w domu będziecie zdobywały nowe 

wiadomości i rozwijały nabyte umiejętności. W przedszkolu czytaliśmy książki np.: „Dzieci z 

Bullerbyn”, „Machiną przez Chiny”, „Szary domek”. Teraz macie okazję na przeczytanie z rodzicami 

lub starszym rodzeństwem  następnej ciekawej książki. Zachęcamy Was do tego! 

Panie z grupy „Księżniczek i Rycerzy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


