„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Gąsienica – tajemnica. 13.05.2020 -środa
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko zobaczy na ilustracjach jak wyglądają motyle- porówna wygląd - cechy
wspólne i różnice. Wysłucha wiersza D. Gellnerowej „Gąsienica- tajemnica” i wypowie się
na jego temat. Podczas ćwiczenia ruchowo- graficznego będzie kreśliło w powietrzu, na
dywanie, kartce papieru obiema rękami sylwety motyli. Ułoży historyjkę obrazkową
o etapach powstawania motyla. Obejrzy bajkę o motylu z wychowawczym morałem.
Wykona pracę plastyczną „Motyl” lub „Kwiaty na łące”.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: ksero załącznika nr 1; farby plakatowe lub
akwarelowe, pędzelek, kubek na wodę, klej w płynie, grysik (kasza manna), taca,
PRZEBIEG:
1. Porównywanie wyglądu motyli.
Rodzicu proszę porozmawiać z dzieckiem na temat wyglądu motyli i zwrócić uwagę na
cechy wspólne
i różnice np.: kolor, wielkość, kształt, wzory na skrzydłach…

Zachęcam do obejrzenia filmu „Polskie motyle” - poznanie wyglądu i nazw niektórych
motyli np.: Rusałka admirał, Paź królowej, Rojnik morfeusz, Rusałka pokrzywnik,…….
https://www.youtube.com/watch?v=eMUawKnnHU4

2. Wiersz D. Gellnerowej „Gąsienica- tajemnica”.
Rodzicu proszę przeczytać dziecku wiersz.
Idzie ścieżką gąsienica,
kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma,
jedną robi pa, pa, pa.
- Do widzenia, do widzenia,
czary – mary, już mnie nie ma.
Nitką się owinę cała
i w kokonie będę spała.
Kokon się na wietrze chwieje,
niby nic już się nie dzieje!
gąsienica w środku śpi,
Zatrzasnęła wszystkie drzwi.
Aż tu nagle – patrzcie teraz,
ktoś kokonu drzwi otwiera,
macha do nas skrzydełkami.
Kto to jest? – powiedzcie sami.

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat treści wiersza. Przykładowe pytania:
- Jak wygląda gąsienica?
- Co gąsienica robi jesienią?
- Z czego robi kokon?
- Jakie zwierzę wychodzi wiosną z kokonu?
3. Ćwiczenie ruchowo- graficzne „Motyl”
Dziecko kreśli w powietrzu, na dywanie, kartce papieru obiema rękami sylwetę motyla.

4. Historyjka obrazkowa „Etapy powstawania motyla”
Można wydrukować obrazek poniżej lub bez drukowania prześledzić etapy powstawania
motyla.
Rodzicu proszę wprowadzić słownictwo: larwa zwana gąsienicą, poczwarka, jaja, kokon,
dorosły motyl

5. Bajka o powstaniu motyla z wychowawczym morałem.
Rodzicu po obejrzeniu filmu wspólnie z dzieckiem proszę porozmawiać na temat jego treści
i morału z niego wynikającego.
https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE Bajka o powstaniu motyla z morałem.

Morał: Wszyscy ciągle się zmieniamy, więc nie wolno nam oceniać nikogo jako: powolnego,
brzydkiego lub po prostu niepotrzebnego. Ponieważ kiedyś wszyscy staniemy się lepszymi
wersjami samych siebie. Właśnie tak Matka Natura zaplanowała życie. Stajemy się silniejsi
i ładniejsi nie tylko w wyglądzie, ale również w charakterze, którym możemy czynić dobre
uczynki.

6. Praca plastyczna „Motyl” lub „Kwiaty na łące”
Proszę na kartce narysować kontur motyla lub wykorzystać wydruk (Załącznik nr 1)
Dziecko maluje klejem w płynie po motylu wykorzystując pędzelek i starając się nie
wychodzić poza kontur (można malować klejem po fragmencie i posypywać grysikiem).
Teraz proszę posypać motyla grysikiem i odłożyć aż klej wyschnie (aby kartka się nie
powyginała, można posypać grubszą warstwą grysiku i przyłożyć czystą kartką, obciążoną
książką – wszystkie czynności wykonujemy nad tacą, aby grysik nie rozsypywał się po stole).
Następnie proszę pomóc dziecku strzepać nadmiar grysiku.
Teraz można malować rozwodnionymi farbami plakatowymi lub akwarelowymi, dobierając
kolory wg własnego pomysłu. Malujemy pędzlem delikatnie dotykając powierzchni motyla.
Życzę pięknych doznań estetycznych i radości z wykonanej pracy.
Rodzicu na końcu proszę przypomnieć dziecku o konieczności posprzątania i umycia rąk,
a piękną pracę proszę umieścić w takim miejscu, aby wszyscy domownicy mogli ją
podziwiać.
W trakcie działalności artystycznej można słuchać np.:
https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4 DJ Miki „Motyle”
Dźwięki przyrody, dźwięki natury.
https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI

Przykładowa praca plastyczna - Źródło – Internet

7. Zabawy
rytmiczno- ruchowe przy muzyce – „Dźwięki wysokie i niskie
w podskokach”.
Po plastyce odrobina ruchu przy muzyce. Zachęcam do wspólnych ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU – Dźwięki wysokie i niskie

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

Dla chętnych:
- rysowane wierszyki Motyl https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw

- Załącznik nr 1 – Kontur motyla . Źródło - Internet

