
Znajdź  dwa  takie same motyle. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy percepcję wzrokową. 

                                              

                                               

                                               

 

Źródło: https://lelum.pl/ile-skrzydel-ma-motyl/ 

https://dinoanimals.pl/zwierzeta/niezwykle-skrzydla-motyli/ 

https://akademiaducha.pl/motyl-zwierze-mocy/ 

https://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/401119,naukowcy-odkryli-zmutowane-motyle-z-

fukushimy.html 

https://podroze.onet.pl/polska/polskie-motyle-ile-z-nich-rozpoznasz/s4r13wq 
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https://podroze.onet.pl/polska/polskie-motyle-ile-z-nich-rozpoznasz/s4r13wq


Znajdź różnice pomiędzy dwoma obrazkami i zaznacz je na dolnym  rysunku. 

 

 

Źródło: https://swiatmakrodotcom.wordpress.com/2012/07/10/biedronka-siedmiokropka-

coccinella-septempunctata-boza-krowka/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_azjatycka 

Opracowała: Kinga Mateja 
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Opracowała: Agnieszka Respondek  

1. Wiosenna łąka – ruletka.  

Celem zadani jest utrwalenie wiadomości dotyczących łąki i jej mieszkańców  
 

https://wordwall.net/pl/resource/2127054 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2. Podziel na sylaby następujące słowa.   

motyl  

 

 

 

żaba  

 

 

 

 

biedronka  

 

żuk 

Przedszkolaku zapraszam Cię do zabawy z wierszykiem-

https://wordwall.net/pl/resource/2127054


masażykiem   Rodzic czyta treść i wykonuje masażyk na plecach dziecka zgodnie z 
opowieścią. Celem terapeutycznym ćwiczenia jest stymulacja dotykowo-słuchowa, kontakt 
emocjonalny, wydłużenie koncentracji uwagi i odprężenie całego organizmu dziecka.  
 

NA MAJOWEJ ŁĄCE - E. Kaczanowska 

 

Rankiem na majowej łące padał deszczyk. 
(rodzic delikatnie stuka palcami obu dłoni po plecach) 
Każde źdźbło trawy nabrało świeżości. 
(drapie palcami obu dłoni) 
Zaczęło świecić słońce. 
(pociera kolistym ruchem dłoni plecy) 
Nad łąką pojawiły się motyle. 
(łączy dłonie kciukami i poklepuje plecy) 
Mrówki wędrowały rzędem do mrowiska. 
(dotyka palcem wskazującym pleców w kolejnych punktach – od dołu ku szyi) 
Dżdżownica pełzała w podziemnym tunelu. 

(łączy palce wskazujące obu dłoni i przesuwa je od szyi w dół pleców) 
Konik polny skakał z kamienia na kamień. 
(„skacze” po plecach dwoma palcami (wskazującym i kciukiem) 
Pszczoły zbierały nektar z kwiatów. 
(porusza palcami obu dłoni w różnych miejscach pleców, szyi i barków) 
Bąk latał w kółko. 
(kreśli kciukiem spirale) 
Potem na łąkę przybyła krowa, by poskubać pysznej trawy. 
(naprzemiennie dotyka pleców piąstkami). 
 

Przedszkolaku wykonaj w technice origami biedronkę według wybranego przez Ciebie 
wzoru.  

Rodzicu dziecko w tym zadaniu rozwija umiejętności starannego zaginania i składania 
papieru, doskonali umiejętności plastyczne oraz rozwija wyobraźnię twórczą. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Inspiracja ze strony: http://crayonka.blogspot.com/2011/03/biedronki.html 

http://crayonka.blogspot.com/2011/03/biedronki.html


W drugim zadaniu uformuj kuleczki z czarnej bibuły i uzupełnij puste miejsca kropek. 
Pokoloruj trawę i pozostałe elementy obrazka pastelami. Życzę twórczej zabawy z kolorami. 
Dziecko podczas pracy usprawnia motorykę małą, czerpie radość i wyraża emocje w 
działaniu plastycznym. 

http://funkydiva.pl/wp-content/uploads/2012/06/kolorowanki-do-druku-6.jpg 
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