
                                      Dzień 4 

                    W KRAINIE MOTYLI 

 
             1.    Motylkowe zabawy językowe: 

 

 Lataj językiem jak motylek od jednego kącika ust do drugiego. 

 Zrób językiem wiosenne porządki. Pozamiataj na swoim podniebieniu. 

 Zasadź kwiatki w każdej doniczce. Dotykaj po kolei każdego ząbka od środka. 

 Wysyłaj buziaki do wiosennego słońca. 

 Ta trawa tak szybko rośnie! Zrób zdziwioną minę z głośnym ,,Łoooo!" 

 Uśmiechaj się szeroko do napotkanego motylka. 

 Napełnij powietrzem raz jeden policzek a raz drugi, jakby w środku latał motylek. 

 Kląskaj jak konik na wiosennej przejażdżce. 

 Dmuchaj mocno, przegoń deszczowe chmurki. 

 Trzeba podlać kwiatki! Zwiń język w rurkę żeby wyglądał, jak wąż ogrodowy. 

 

2. Zapraszamy na motylkowe zabawy matematyczne: 

 

- W słoneczny dzień na zielonej łące było bardzo cicho i spokojnie. Nadleciały trzy motyle, a po 

chwili dołączyło do nich jeszcze sześć ......(ile było razem motyli?) 

- Nagle zawiał mocny wiatr i zepchnął 2 motyle w stronę lasu.... ( ile motyli zostało na łące?) 

- W lesie dwa motylki usiadły na jedno z drzew.  Gdy się przyjrzały okazało się, że nie były same, 

na pniu siedziało jeszcze pięć motyli o skrzydłach przypominających korę drzew...( ile razem 

motyli siedziało na drzewie?) 

- wiatr ucichł i 6 z nich postanowiło ruszyć na poszukiwanie słońca.... ( ile motyli zostało na pniu?) 

 

3. Prawda czy fałsz? 

 

- motyl to ptak ( fałsz) 

- motyl jest symetrycznie zbudowany ( prawda) 

- wszystkie  motyle latają tylko w dzień ( fałsz) 

- przysmakiem motyla jest nektar a także zgniłe jabłko ( prawda) 

- motyle są bardzo pożyteczne bo zapylają kwiaty ( prawda) 

- motyle przez całe swoje życie wyglądają tak samo ( fałsz) 

- skrzydła motyla są jak baterie słoneczne , „łapią” słońce i ogrzewają całe ciało ( prawda) 

 

4. Otwórz książkę „Chcę liczyć” na stronach 38-39 i wykonaj zadania. 

 

 

5.   Przygotuj kostkę do gry : rzucaj i rysuj 

 



 


