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Dzień dobry. Jak się macie? Myślimy, że dobrze, więc zapraszamy do zabawy! 

 

Zadanie 1. 

Karta pracy, cz. 4, s. 7.  – 5 – latki 

Odszukaj żabki ukryte na rysunku. Pokoloruj je. Ile ich jest? Ile żabek musiałbyś dorysować, 

aby było ich dziewięć? Przypomnij, dlaczego żabki żyjące na łące są zielone. 

Karta pracy dla 4 – latków  (załącznik) 

Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek, ile jest przedmiotów w 

danym zbiorze. 

Zadanie 2. 

Teraz troszkę się poruszamy. Bawcie się przy muzyce. Wykonujcie wskazane ćwiczenia                                           

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

Zadanie 3. 

Karta pracy, cz. 4, s. 6.  – 5 – latki 

Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę. Dlaczego drzewko uschło? Dokończ kolorować 

obrazki. 

Karta pracy, cz.2, s.32  -  4-latki 

Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę. 

Zadanie 4. 

Posłuchajcie ciekawostek na temat motyli 

Motyle to owady zwane łuskoskrzydłymi. Dzielimy je ze względu na: wygląd, porę lotu 

(motyle 

dzienne, ćmy) oraz wielkość (motyle większe, motyle mniejsze). 

Jest to druga pod względem liczebności grupa owadów (na świecie jest 150 tysięcy gatunków 

motyli; w Polsce – ponad 3 tysiące). 

Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka. 

Na głowie znajdują się: para oczu złożonych, para czułków oraz ssący aparat gębowy. 

Większość motyli odżywia się nektarem kwiatowym. 

Na czułkach znajdują się receptory zapachu oraz narządy  słuchu i równowagi, 

wychwytujące drgania powietrza. 

Tułów składa się z trzech segmentów. Na nim znajdują się trzy pary odnóży oraz dwie pary 

skrzydeł. Skrzydła są pokryte drobnymi łuskami. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M




Zadanie  5. 

Podzielcie na sylaby, a kto potrafi na głoski (jedna sylaba – jedno klaśnięcie) słowa: motyl, 

nektar, cytrynek, ćma 

Które z tych słów jest najdłuższe, a które – najkrótsze? 

Czy podane słowa się rymują?: nektar -  hektar; cytrynek – mały rynek; motyle – chwile; 

ćma – płot; 

 

Zadanie 6. 

 

Ćwiczenia ruchowo-graficzne. 

 

Dzieci rysują palcem w powietrzu motyla, mówiąc przy tym rymowankę. Jeżeli macie w 

domu pojemnik z piaskiem, możecie  rysować motyla na piasku i mówić rymowankę,(można 

zastąpić piasek produktem sypkim np.: kasza manna lub jęczmienna), wyrównujecie piasek i 

rysujecie motyla ponownie. 

Słowa rymowanki: 

Motyle – piękne, kolorowe – zdobią kwiaty ogrodowe. 

 

Zadanie 7. 

 

Zapraszamy was do  wykonania papierowego motyla. (Załącznik) 

 

Potrzebne będzie: 1 kartka ciemnego papieru, 1 kartka kolorowa, papier kolorowy, flamaster 

klej nożyczki. 

Sposób wykonania: 

• Wytnijcie odwłok narysowany na czarnym kartonie. 

• Wytnijcie skrzydła narysowane na kolorowym kartonie. 

• Przyklejcie odwłok do skrzydeł i ozdóbcie skrzydła motyla kolorowym papierem – 

wydzieranka (pamiętajmy, że wzory na skrzydłach są takie same – symetryczne). 

• Wytnijcie  i przyklejcie czułki, narysujcie oczy 

• Poproście Rodzica , aby pomógł wam zamocować motyla na nitkę i ozdóbcie sobie 

pokój. 

 

Zadanie 8. 

Zabawy guzikami. 

Poproście Rodziców o 10 różnych  guzików.  

• Policzcie je i podajcie ich liczbę. 

• Ułóżcie dowolną postać z tych guzików. Nazwijcie ją. 

• Powiedzcie czym różnią się guziki, które macie przed sobą? 

• Posegregujcie guziki wg kształtu, policzcie ile jest guzików każdego rodzaju  

i porównajcie liczby, których jest najwięcej, najmniej 

• Posegregujcie guziki wg koloru, policzcie ile jest guzików każdego rodzaju  

i porównajcie liczby, których jest najwięcej, najmniej 

• Posegregujcie guziki wg ilości dziurek, policzcie ile jest guzików każdego rodzaju  

i porównajcie liczby, których jest najwięcej, najmniej 

• A teraz spróbujcie posegregować  guziki mające dwie cechy: są w kształcie koła  

i mają jedną dziurkę. 

• A teraz spróbujcie posegregować  guziki mające dwie cechy: są w kształcie koła  

i mają cztery dziurki. 



To są nasze propozycje pytań, prosimy Rodziców o dostosowanie pytań do przygotowanych 

rodzajów guzików. Miłej zabawy          

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Zadanie 9. 

 

Zabawa ruchowa przy piosence Boogie Woogie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

 

Na dzisiaj to już wszystko, żegnamy Was. Do jutra!!! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg




 

 



 

 

 

 

 

 






