
 

Zapraszam do obejrzenia filmu w 
którym zobaczycie etapy rozwoju 

motyla  

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA 

„Brzydkie kaczątko” czyli jak z gąsienicy 
powstaje piękny motyl. Jakkolwiek fruwające 
nad kwiatami motyle wywołują zachwyt lub 
przynajmniej przychylne reakcje wśród ludzi,  
to już pełzające gąsienice raczej nie cieszą się 
takim powodzeniem. 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA


Proszę pokolorować obrazek dotyczący etapów 
rozwoju motyla. 

http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty%20pracy/SP/kp_jajo_I-III.pdf 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty pracy/SP/kp_jajo_I-III.pdf
http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty pracy/SP/kp_jajo_I-III.pdf
http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty pracy/SP/kp_jajo_I-III.pdf
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Rozkoduj ukryty obrazek. Zakoloruj pola według kodu 

podanego poniżej. Mogę wam zdradzić, że ukrył się tam motyl  

 B1, C1, M1, N1, B2, C2, D2, L2, M2, N2, A3, B3, D3, E3, K3, L3, N3, 

O3, A4, B4, E4, F4, J4, K4, N4, O4, B5, C5, F5, G5, I5, J5, M5, N5, C6, 

D6, E6, F6, G6, I6, J6, K6, L6, M6 

 C3 M3 C4 D4 L4 M4 D5 E5 K5 L5 

E10 K10 D11 L11 

E9 K9 D10 L10 C11 M1 

F7 G7 I7 J7 D8 E8 F8 G8 I8 J8 K8 L8 B9 C9 D9 F9 G9 I9 J9 L9 M9 

N9 B10 C10 F10 G10 I10 J10 M10 N10 A11 B11 E11 F11 J11 K11 N11 

O11 A12 B12 C12 D12 E12 K12 L12 M12 N12 O12 B13 C13 M13 

N13 C14 M14 

F2 J2 G3 I3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Inspiracja zaczerpnięta z internetu 
Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Obrazy pobrano z: chomikuj.pl,  elwiralm.oinger.pl, 

insektpol.eu, tvp.info, radiowroclaw.pl, Siemianowice.pl, 

ceneo.pl 

Pomóż mieszkańcom i gościom łąki dostać się na drugą 

stronę. Rysuj po śladzie. 

Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Dzisiaj zapraszam na zabawę z kolorami. Przygotujcie eksperyment wspólnie 

z rodzicami wg wzoru zawartego w krótkim filmiku, lub popatrzcie, jak 

mieszają się kolory. Jaka barwa powstaje z żółtej i niebieskiej, a jaka z żółtej i 

czerwonej? Można też pobawić się farbami i wymieszać kilka kolorów. O tym, 

co wyszło porozmawiajcie z rodzicami. Zastanówcie się, co jest w przyrodzie  

lub Waszym domu takiego, o czym mówimy „kolorowe” jak …. np. tęcza? 

KLIKNIJ 
WĘDRUJĄCA 

WODA  

 
TĘCZA WZÓR 

 

Kolejna zabawa to plastyczne wyklejanki. Najpierw trzeba wydrukować lub 

narysować wzór tęczy. Następnie uformować małe kuleczki z plasteliny lub 

kolorowej bibuły i przykleić w brakujące miejsca. No i oczywiście 

obowiązkowo  trzeba nazwać kolor, który trzymasz właśnie w ręce.  

Opracowanie: Helena Mirowska 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-12-teczowa-wyklejanka-na-dwa-sposoby/
https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-12-teczowa-wyklejanka-na-dwa-sposoby/


Dzień dobry!  

Dzisiaj dalszy ciąg opowieści o 

ważnych sprawach, takich jak 

zarażanie się i wirusy. Czasem 

w czasie kataru zdarza się, że nagle 

kichamy. Nie trzeba się 

powstrzymywać przed tą reakcją,  bo 

nasz organizm chce pozbyć się tego, 

co mu przeszkadza i co go drażni. 

Jednak kichając, możemy kogoś 

zarazić, bo wirusy wypadają 

z naszych ust i lecą daleko, daleko 

razem z powietrzem. Pamiętasz 

wczorajsze ćwiczenie z chusteczką 

higieniczną? Wirusy pędzą z 

ogromną szybkością i o wiele dalej, 

niż skrawki, które rozdmuchaliśmy 

po stole.  

CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE 

https://www.aptekagemini.pl 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

www.thenativeantigencompany.com 

www.media.sciencephoto.com 

To obrazki i zdjęcia wirusów, 

których nie potrafimy 

dostrzec gołym okiem. 

Naukowcom udało zrobić się 

wirusom zdjęcia pod 

mikroskopem. Wyglądają 

bardzo niewinnie, niektóre 

nawet są piękne, ale wiele  

z nich jest groźnych  

i niebezpiecznych. Chronić 

przed nimi możemy się 

dbając o higienę. Opowiedz 

mamie, co to znaczy? 

Przygotuj: 

Farby plakatowe wylane na 

spodeczki i gąbkowy zmywak 

kuchenny pocięty na różne 

kawałki.  

Na kartce papieru stawiaj 

stempelki, które będą przedstawiać 

wirusy. Po wyschnięciu  farby 

dorysuj dodatkowe elementy 
czarnymi mazakami. 

Opracowanie: Helena Mirowska 


