
                             „Kolorowe motyle” 

Potrzebne będą: 4 sylwety motyli, w czterech różnych kolorach: żółty, 

niebieski, biały i pomarańczowy ( można wykorzystać, to co mamy pod 

ręką np. 4 kredki w różnych kolorach, słomki do napojów; za pomocą 

gumki recepturki można przyczepić do nich kawałek odpowiednio 

uformowanego papieru – skrzydła).  

Rysunek motyla do wydrukowania

https://images.app.goo.gl/wvZU1xA9iWrYqYA77 

1.Opowiadamy dziecku historię o motylach pojawiających się na łące, w 

trakcie opowieści dziecko wybiera odpowiedniego motyla (utrwalanie 

nazewnictwa kolorów) i kładzie go przed sobą. 

   „Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta 

opuszczały zimowe kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. Powróciły 

ptaki. Nad kwiatami fruwały małe zwierzęta – owady. Stokrotkę, która 

wyciągnęła kwiat do słońca, najpierw odwiedził żółty motyl zwany 

cytrynkiem. Potem – piękny niebieski motyl z rodziny modraszków. 

Usiadł na stokrotce, skosztował nektaru i odfrunął.                          

Kolejnym gościem był biały motyl z ciemnymi plamkami – bielinek 

kapustnik, zwany tak z powodu częstego odwiedzania zagonów kapusty, 

na której składa jajeczka. Gdy dzień się powoli kończył, pojawił się 

jeszcze jeden motyl – pomarańczowy – o dziwnej nazwie czerwończyk 

dukacik”. 

 2. Dziecko liczy ułożone przed sobą motyle (elementy). 

- powiedz w jakim kolorze jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty motyl. 

 3. Dziecko wybiera jedną sylwetę motyla (jeden element), mówiąc jego 

kolor, a potem ustawia go względem siebie według poleceń rodzica. Na 

przykład:  

 - połóż motyla nad sobą… z boku, za sobą, nisko, wysoko. 

 4. Zabawa ruchowa „Fruwające motyle”. 

Przy wesołej melodii dziecko tańczy z motylami w takim kolorze, jaki 

określił rodzic, np.  

https://images.app.goo.gl/wvZU1xA9iWrYqYA77


- zatańcz z żółtym motylem, a teraz  z niebieskim itp. 

 5. Możecie też pobawić się w układanie i przeliczanie zbiorów   

czteroelementowych :  

  - ułóż cztery lalki/ misie/ dinozaury/ samochody a teraz je policz.    

 6. Nauka piosenki pt. „Motyle”. 

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

Ref. Motyle, motyle fruwają, fruwają, fruwają 

i tańczą i tańczą, śpiewają, śpiewają, śpiewają. 

 

I. Motyle barwne plamki mają, 

motyle tańczyć też potrafią, 

czasami lasy odwiedzają, 

na łące dziś odpoczywają. 

  

Ref. Motyle, motyle fruwają, fruwają, fruwają 

i tańczą i tańczą, śpiewają, śpiewają, śpiewają. 

 

II. Pszczółki, koniki spotykają, 

mrówki, biedronki podziwiają, 

cytrynowe skrzydełka mają 

i tęczowe też bywają. 

 

Ref. Motyle, motyle fruwają, fruwają, fruwają 

i tańczą i tańczą, śpiewają, śpiewają, śpiewają. 

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


  

7. Dowolny taniec przy piosence pt ,,Motyle”. 

-wykonaj dowolny taniec przy piosence. 

8. Zrób z pomocą rodzica motyla z plastikowej butelki. Możesz zrobić ich 
więcej i ozdobić nimi balkon lub ogród. 

 https://ekodziecko.com/motyl-z-plastikowej-butelki 

 

https://ekodziecko.com/motyl-z-plastikowej-butelki

