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Każdy z nas z pewnością kiedyś widział motylka. Występują motyle 
jednokolorowe lub wielobarwne. Fruwają nad łąkami szukając kwiatów. Są 
piękne i bardzo delikatne.

Bardzo proszę zamknij teraz oczy.  Wyobraź sobie przez chwilę motylka. 
Pomyśl o jego kolorach...
Teraz wyobraź sobie jak fruwa ponad trawą i zatrzymuje się na pięknym 
kwiatuszku. Wyobraź sobie jak niesie go wiatr, jak wygrzewa się w słońcu na 
trawie. 

Opowiedz teraz rodzicom o swoich wyobrażeniach:
Opisz jak wyglądał Twój motyl. 
Jakie miał kolory? Gdzie pofrunął ? 
Na jakim kwiatuszku usiadł ? 
Co to był za kwiat, jak wyglądał, w jakim był kolorze? 
Jakie emocje Ci towarzyszyły, było Ci miło i przyjemnie, czy to była radość?

Piękne motyle ! Brawo !

Teraz poznamy budowę motyla trochę bardziej szczegółowo.

Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka. Na 
głowie motyl ma parę oczu (złożonych), parę czułków oraz ssący aparat 
gębowy. Tułów składa się z trzech segmentów, na których znajdują się trzy pary
odnóży. Od tułowia odchodzą dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami.



 

Tak jak na zajęciach w przedszkolu po chwili skupienia czas na to żeby się 
chwileczkę poruszać: 
Proszę zrób starannie 10 przysiadów i 10 pajacyków.
Pokarz rodzicom jak stoisz na jednej nodze i liczysz do 10- najpierw lewa noga 
później prawa.
Teraz 10 pajacyków, i na koniec jeszcze raz 10 przysiadów.
Pięknie ! Masz już to dobrze wyćwiczone !

Zastanów się teraz czy masz w domu jakąś książkę z wizerunkiem motyla.
Może znajdzie się jakiś atlas albo bajka o motylku ?
Pomyśl ! Weź rodzica za rękę i poszukajcie razem !
Jeśli się coś znalazło, proszę porozmawiaj z rodzicem o motylu którego tam 
widzicie. 
Opisz proszę jego wygląd, czy jest duży czy mały, jakie ma kolory, co robi, czy 
frunie czy odpoczywa ? Rodzice z pewnością Ci w tym pomogą.

Jeśli nie znaleźliście w domu żadnej książki, ilustracji motyla nic nie szkodzi.



Proszę Cię raz jeszcze o uruchomienie wyobraźni i przeniesienie jej wytworów 
na papier. Na sam koniec naszych pierwszych zajęć w tej formie ponownie 
wyobraź sobie motyla i go narysuj.
Wystarczy zwykła kartka papieru i kredki. 
Możesz poprosić również rodziców żeby stworzyli własny rysunek.

Do dzieła! START !

Bardzo dziękuję dzieciom a przede wszystkim rodzicom za poświęcony czas i
udział w naszych pierwszych zajęciach w tej formie. Bez uczestnictwa

rodziców nie mogłyby się one odbyć.
Nie jest to łatwe odnaleźć się w sytuacji w której obecnie jesteśmy, ale

będziemy wspólnie działać ☺ Jest to nowość dla rodziców ale także i dla mnie.
Starałam się aby te pierwsze zajęcia były łatwe do realizacji w domowych

warunkach.

Będzie mi bardzo miło jeśli drogą mailową otrzymam od Państwa zdjęcia prac
plastycznych.

Można się ze mną kontaktować pod adresem n.bobrek@mp18.pl

Wkrótce pojawią się nowe informację.

Dziękuję i pozdrawiam

Natalia Bobrek
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