
 

07- 08.05.2020 czwartek / piątek propozycje zabaw  

Motyle- motoryka mała i motoryka duża 

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku 

 

Na początek przywitamy się śpiewająco 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk   

możesz wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem 

PROPOZYCJE ZABAW DLA PEREŁEK 

1. Obejrzyj i posłuchaj piosenki o motylach. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA    piosenka motyle Little Ones 

2. Nauczymy się dzisiaj rysować motyla razem z Lulusieiem obejrzyj bajkę i 
spróbuj. Zobacz to proste. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ydO2B-hQllk    Tom Holownik w Mieście Samochodów 

 

 

 

3.Może jednak wolisz namalować motyla farbami. To zadanie podzielimy na dwa 
etapy. Dzisiaj (czwartek) przygotuj farby, wodę, pędzelek, kolorową kartkę 
papieru i swoje dłonie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA
https://www.youtube.com/channel/UCE3wHKmlSb1SfgsPi_a-0DA
https://www.youtube.com/watch?v=ydO2B-hQllk
https://www.youtube.com/channel/UC8fFnCr4q_wYYpD4dXxyrtw


 

4.Poproś rodzica o pomalowanie twoich dłoni na ulubione kolory. 
 

 

5. Przyłóż je do kartki i mocno dociśnij. 

 



 

6. Oderwij dłonie od kartki, umyj ręce i pozostaw pracę do wyschnięcia. To 
dzisiaj koniec naszej zabawy. Jutro (piątek) dokończymy pracę. 

7. Witaj w piątek. Obrysuj swoje odbite wczoraj dłonie mazakiem. Dorysuj i 
pokoloruj tułów motyla. Uzupełnij wolne miejsca wzorami i koniec pracy. Zobacz 
jaki piękny motyl. 

 
 

8. Teraz wspólnie z rodzicem, zatańcz jak motyl. Przygotuj dwie apaszki, w naszej 
piosence są wstążeczki, ale taniec z apaszką jest także atrakcyjny. Po jednej do 
każdej dłoni i tańcz tak jak na naszym filmie. Udanej zabawy motylku. Centrum Edukacji 
Artystycznej Muzylek Moni 

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

 

PROPOZYCJE ZABAW DLA RYBEK I STERNIKÓW 

 

1. Obejrzyj i posłuchaj piosenki o motylach. 

https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA    piosenka motyle Little Ones 

 

2.Nauczymy się rysować motyla. Obejrzyj film. Zobacz, jak to zrobić. Teraz sam 
narysuj motyla i pokoloruj. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw   
KANAŁ DLA DZIECI – KUKURYKU 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZqomFcAi1k2XU3-7eYh-dA
https://www.youtube.com/channel/UCZqomFcAi1k2XU3-7eYh-dA
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk
https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA
https://www.youtube.com/channel/UCE3wHKmlSb1SfgsPi_a-0DA
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw


Mój motyl gotowy.  

3. Moja druga propozycja to motyl z rolki po papierze toaletowym. Tego motyla 
musimy wykonać w dwóch etapach.  

Dzisiaj (czwartek) przygotuj: 
• farby, pędzelek i wodę, 
• rolkę pop papierze 
• kolorowe kartki, 
• nożyczki 
• klej, 
• mazak 

  

4.Pomaluj rolkę na ulubiony kolor i zostaw do jutra (piątek), aby dobrze 
wysłucha. 

 



5.Teraz potrzebne będą kolorowe kartki, klej i nożyczki. Złóż kartkę na pół i 
narysuj przy zgięciu jedno skrzydło motyla. 

 

 
6. Wytnij narysowane skrzydło, rozłóż. Z pozostałej części kartki wytnij dwa małe 
paski na czółki. 

 
7.Z kolorowych kartek wytnij wzory na skrzydła motyla. 

 
8.Wyciętymi ozdobami udekoruj skrzydła. To koniec pracy na dzisiaj. 



9.Witaj w piątek, kiedy rolka już wyschła czas dokończyć motyla.  

Ozdobione skrzydła motyla przyklej do pomalowanej i wyschniętej rolki papieru. 
Dorysuj motylowi oczy i uśmiech. Doklej czółka. Gotowe. Spójrz. 

 
10.Czas na relaks z rodzicem. Przygotuj dwie apaszki i zatańcz jak motyl. Udanej 
zabawy motylku. Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni 

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

 

 

 

 Miłej zabawy 

                                                                                    Wioletta Lipa 

 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów 
nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZqomFcAi1k2XU3-7eYh-dA
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk

