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Praca plastyczna „ Kolorowy motyl” – wylepianie motyla przy użyciu kolorowej plasteliny.

1. Wprowadzenie do tematu zajęć za pomocą zagadki:
On, kiedy tylko budzi się słońce
z kwiatka na kwiatek lata po łące,
by wszystkich, którzy są w okolicy
barwą skrzydełek swoich zachwycić. (motyl)

2. Obejrzyjcie, jakie kolorowe są motyle.

3. Zabawa muzyczno – taneczna „Wiosną urodziły się motyle” (można wykorzystać swoje
akcesoria z domu – wstążkę lub bibułę)
- Wspólne śpiewanie piosenki „Wiosna, urodziły się motyle”
Wiosna, wiosna urodziły się motyle, wiosna, wiosna tęczą wita nas,
wiosna, wiosna przyleciało ptaków tyle,
wiosna, wiosna to słoneczny czas.
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk&feature=youtu.be

4. Wysłuchajcie bajeczki M. Tokarczyk i O. Adamowicz czytanej przez rodzica pt. „Bajeczka
o motylku”, czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl?:
Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę,
opowiem wam zaraz krótką bajeczkę.
O motylku kolorowym zaraz się dowiecie,
co się zastanawiał skąd się wziął na świecie?
A teraz słuchaj uważnie drogi kolego,
bo wszystko zaczęło się dnia pewnego.
Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała,
i nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała.
Z tych małych jajeczek gąsienice się po wykluwały,
i listki dookoła ciągle obgryzały.
Bo głodomory z nich były niebywałe
i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe.
Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę.
Znalazły pod gałązką zakątek mały,
gdzie dookoła kokonem się poowijały.
I tak w tym kokonie przez tygodni kilka,
siedziała sobie poczwarka motylka.
Aż w końcu kokon popękał wszędzie,
i zaraz z niego motylek będzie.
Wyszedł powoli, nóżki rozprostował,
zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował”.
A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka.
Motylków zaraz będzie cała pełna łąka.
Czy teraz już kochane dzieci wiecie,
skąd motylki biorą się na tym świecie?
Rozmowa na temat bajeczki:
- O czym była bajeczka?
- Co zrobiła mama motylka?
- Co wykluło się z małych jajeczek?
- Co zrobiły gąsienice?
- Co wydarzyło się później?
5. Uważnie obejrzyjcie film edukacyjny, ukazujący etapy rozwoju motyla: jajko, gąsienica,
poczwarka, dorosły owad.

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
6. „Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna.
Będziemy usprawniać nasze rączki. Pamiętajcie, żeby kuleczki z plasteliny dokładnie
wyrabiać w paluszkach. Nie powinny być ani za małe ani za duże. Wyklej białe dziurki
odpowiednimi kolorami plasteliny. Tworzenie kulek i przyklejanie ich w odpowiednich
miejscach to fajna zabawa, a jednocześnie nauka kolorów, precyzji. Wybierzcie jednego z
przedstawionych motyli. Do dzieła.
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7. Na koniec zabawa z elementem wspinania „Złap motyla”.
Dzieci wspinają się na palcach, naśladując łapanie motyla, po czym wykonują siad skrzyżny.
Zabawę powtarzamy kilka razy.
Udanej zabawy!

ZADANIA DLA CHĘTNYCH DZIECI NA POPOŁUDNIE I WIECZÓR
1. A teraz przećwiczcie swoją spostrzegawczość – odszukajcie różnice między obrazkami. To

trudna sprawa, ale myślę, że Wasze bystre oczka sobie poradzą! Powodzenia!
Na pierwszej karcie trzeba odszukać 5 różnic między obrazkami:

Kto jeszcze chce poćwiczyć może dalej próbować i na drugiej karcie odnaleźć 6 różnic
między obrazkami:

Udało się! Brawo!

Wieczorem możecie obejrzeć bajkę dla dzieci „Od gąsienicy do motyla”:
https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU

