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Ile nóg ma stonoga?  
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Motyle znad łąki. 

WSZYSCY  

1. Ćwiczenia gimnastyczne  

Potrzebne będą: drewienka. 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przysiad na sygnał” – dziecko biega po wyznaczonym 

terenie. Gdy rodzic zagra na drewienkach, zatrzymuje się. Kiedy przestanie grać, dziecko 

znowu zaczyna biegać.  

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Obroty tułowia” – dziecko stoi w rozkroku przed 

rodzicem. Wykonuje skłon do jednej nogi, prostuje się i wykonuje skłon do drugiej nogi.  

3. Ćwiczenie kształtujące mięśnie szyi „W górze chmurki w dole trawka” – dziecko stoi  

w lekkim rozkroku. Unosi głowę do góry i ogląda chmury, potem ją opuszcza i patrzy na 

trawę.  

4. Ćwiczenie siły „Kto silniejszy” – dziecko z rodzicem chwytają się za rękę. Każdy próbuje 

przyciągnąć przeciwnika bliżej siebie. Po chwili następuje zmiana rąk i zabawa toczy się 

od początku.  

5. Profilaktyka płaskostopia – ćwiczenie stóp. Dziecko zdejmuje obuwie i stojąc w miejscu, 

przestępuje na palcach z nogi na nogę. To samo ćwiczenie wykonuje na piętach.  

 

2. Wysłuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.  

Ach, co to, ach, co to za balet? 

Ach kto to, tak tańczy wspaniale? 

To tańczą motyle znad łąki, 

a każdy ma skrzydła z koronki. 

Wirują nad nami z bosymi nóżkami, 

a łąka się śmieje wszystkimi kwiatami! 

Wirują nad nami jak chmura tęczowa 

i słońce za chmurę motyli się chowa! 

− O kim był wiersz ? 

− Co robiły motyle ?  

− Jak tańczyły ?  

− Jak myślisz, co to znaczy, że łąka śmieje się wszystkimi kwiatami ?  

 

3. Porównywanie i opisywanie wyglądu motyli. 

Opisz jak wyglądają poszczególne motyle, wskaż różnicę, porównaj różne motyle.  

Ilustracje załączono na końcu scenariusza. 



 

4. Wykonanie pracy plastycznej „Symetryczny motyl”. 

Potrzebne będą: kartka, farby. 

Rodzic wręcza dziecku kartkę papieru, dziecko składa ją w połowie. Zadaniem dziecka jest 

stworzenie farbami kolorowych plam na jednej stronie kartki. Następnie dziecko składa 

strony i mocno dociska i rozkłada. Gdy farba wyschnie dorysowują do powstałych plam – 

skrzydeł motyla – głowę i czułki.  

 

 



 


