
 

KOLOROWE MOTYLKI 

  

DZIŚ MOTYLEK DO WAS LECI,  

UŚMIECHNIJCIE SIĘ JUŻ DZIECI. 

POTAŃCZYMY, ZAŚPIEWAMY  

I RĄCZKAMI POMACHAMY. 

 

 

1. Zabawa w motylki 

Naśladujcie motylki zgodnie ze słowami piosenki 

 

https://youtu.be/NFvfoCdPQWU 

2. Posłuchajcie „Bajeczki o motylku czyli jak z gąsienicy powstał piękny 

motyl” 

Usiądźcie dzieci  na chwileczkę, 

opowiem wam  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. 

https://youtu.be/NFvfoCdPQWU


 
 Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

 

 
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”, 

 

3. Improwizacja muzyczno-  ruchowa „Taniec  motyli” 

Teraz Wy stańcie się kolorowymi motylami. Poruszajcie się w  rytm muzyki  

klasycznej, tańczcie z  kolorową  wstążką lub szyfonową  apaszką  lub 

szalikiem  według własnych pomysłów.  

Muzyka do wyboru  rodzica lub ta   https://youtu.be/6khgvcy1Q4U 

 

4. „Narodziny motyla” jeśli macie ochotę obejrzyjcie jeszcze film o 

narodzinach motylka    https://youtu.be/A-2bCr9oBz4 

 

 

https://youtu.be/6khgvcy1Q4U
https://youtu.be/A-2bCr9oBz4


 

 

 
 

 

Tak  , tak każdy  motyl wcześniej był….. gąsienicą.  Motyle są  bardzo  

delikatne, mają   piękne  wzory  i  kolory. Mają  też  swoje nazwy np. paz 

królowej; rusałka;  cytrynek;  bielinek  itd. 

        

 

5. Motylek – rysowane wierszyki Spróbuj narysować motyla według wzoru 

    https://youtu.be/kZ9yZ72-3vw 

 

 

6. Skrzydła do pary (motylowe domino) Wydrukować i  porozcinać tak aby 

dwa obrazki zostały razem. Układanie rozpoczynamy od kafelka na którym 

kwiatki są po lewej stronie. 

 

 

https://youtu.be/kZ9yZ72-3vw


 



 



7.  „Motyl” 

Możecie wykonać własnego motylka. Aby tego dokonać, potrzebujecie rolki po 

papierze toaletowym, kolorowego papieru lub bibuły, nożyczek i kleju. 

Zacznijcie od wycięcia skrzydełek motyla, mogą one mieć różny kształt, dlatego 

zostawiam Wam wybór. Skrzydełka najlepiej będzie wyciąć z kolorowego 

papieru. Następnie owińcie rolkę po papierze toaletowym kolorową bibułą lub 

papierem. Teraz wystarczy dokleić skrzydełka do rolki, dorysować oczka 

mazakami i ozdobić, jak tylko zapragniecie. Do ozdabiania możecie 

wykorzystać przeróżne materiały: kolorowy papier, bibułę, cekiny, pomponiki, 

farb 

 

 

 

 

Jeśli zrobicie motyle możecie się z nimi pobawić . wprawcie je w ruch niech 

pofruwają razem z wami. Na sygnał rodzica wykonujecie ruch zgodnie z 

poleceniem 

• motylek siada na ramieniu; 

• motylek siada na stopie; 

• na głowie 

• pod krzesłem 

• teraz usiądzie obok szafy 

• między kwiatami itp. 

 

 



 



 


