
3. TEMAT: „MOTYLEK I BIEDRONKA” 

 

Cel: Wzbogacanie wiadomości na temat życia motyli i biedronek. 

 
Dzisiaj dowiecie się o życiu motyla i biedronki. 
 

 

MOTYL 
 

Rozwiążcie zagadkę: 

Lata nad łąką piękny jak kwiat,  

swoim kolorem zachwyca, 

i zapomina w mig cały świat, 

że wcześniej była to gąsienica. 

 

„Barwny królewicz" - poznawanie wyglądu motyla.  

Popatrzcie na zdjęcie. Czy motylek zawsze tak samo wyglądał? Kim był na początku? 

/jajeczko, gąsienica, poczwarka, motyl/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najbardziej popularne w Polsce motylki, to: 

 

cytrynek                      paź królowej                         bielinek 

 

A tu filmik edukacyjny do obejrzenia „Rozwój motyla” 

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

Film „Wybrane motyle Polski” 

https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc 

 

Posłuchajcie opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy”  aut. W. Bieriestow 
 

Gąsienica uważała się za bardzo piękną nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 

przejrzeć.  

- Ach, co to za uroda! - szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i 

wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie 

uwagi.  

Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym 

prędzej wypełzła na największy kwiatek. Dziewczynka spostrzegła ją i zawołała:  

- Co za brzydactwo!  

- Ach taki - syknęła obrażona gąsienica. - Wobec tego nikt nigdy, nigdzie, za nic na świecie w 

żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo 

honoru uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru - należy go dotrzymać. Zwłaszcza 

kiedy się jest gąsienicą.  

I gąsienica wypełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, z sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę, z 

gałązki na sęczek. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać. Snuje 

się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, dziesiąty, setny ... i wreszcie gąsienica zniknęła w 

miękkim jedwabnym kokonie.  

- Och, jaka ja jestem zmęczona! - westchnęła - ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było 

ciepło lecz nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła.  

Mijał dzień za dniem. Letni wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona 

gąsienica spała i spała. Obudziła się wreszcie. Widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, 

bo w kokonie upał był nieznośny.  

- Muszę przewietrzyć trochę mój domek - postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie.  

- Ach, jak pięknie pachną kwiaty! - gąsienica wychyliła się nieco. "Nikt mnie tu wśród  

listków nie zauważy, co mam sobie żałować powietrza" - pomyślała. Wychyliła się jeszcze 

troszeczkę, znowu troszeczkę i ... wypadła ze swej kryjówki! Ale zamiast spaść z drzewa na 

ziemię, uniosła się do góry! I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę.  

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=zC7lJUB62Yc


- Co za wstyd - pomyślała - że jestem brzydka to nie moja wina, gorzej, że teraz wszyscy 

będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam słowo honoru, że nikt mnie nie zobaczy i słowa nie 

dotrzymałam. Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała:  

- Ach, jaki piękny!  

- Czyżby to o mnie mowa? - szepnęła zdziwiona gąsienica - zdaje się, że o mnie. I wierz tu 

ludziom! Dziś mówią tak, a jutro zupełnie inaczej.  

Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropelce rosy.  

- Cóż to takiego? W lustereczku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami!  

Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne kolorowe skrzydła! - Patrzcie, patrzcie, stał się 

cud jestem motylem! - i kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie 

dawał motylkowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy.  

Rodzic pyta: 

 Czy gąsienica podobała się sobie? 

 Dlaczego gąsienica była obrażona? 

 Co się później stało z gąsieniczką? 

 

Motyle są przepięknymi, barwnymi owadami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posłuchajcie ciekawostek o życiu motyli: 

 Motyl posiada sześć nóg i cztery skrzydła. Ich ciało podzielone jest na 3 części-głowę, 

klatkę piersiową i brzuch. 

 Motyle są owadami. Przeobrażają się z jaja w gąsienicę, następnie w poczwarkę i w 

końcu w dorosłego motyla.  

 Długość życia motyli waha się w zależności od gatunku od kilku godzin do kilku miesięcy. 

 Motyle można podzielić na te aktywne w ciągu dnia i żyjące aktywnie w nocy-ćmy. 

 Większość motyli odżywia się nektarem kwiatowym. Umożliwia im to długa ssawka, czyli 

rurka, którą po jedzeniu zwijają i ukrywają pod spodem głowy. 

 Motyle nie mają uszu, ani nosa. Jako narząd węchu, słuchu i równowagi służą im czułki. 

 https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-motyle-dla-dzieci/ 

 

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA 

 
„Panieneczka w sukieneczce"  

- poznawanie wyglądu biedronki.  

 

Popatrzcie na zdjęcie.  

Czy zawsze tak samo wyglądała?  

Kim była na początku? 

 

Poznajcie cykl życia biedronki: 

 Jajeczka 

 Larwa 

 Gąsienica/poczwarka 

 Biedronka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozwój biedronki    https://www.youtube.com/watch?v=fHqn-M5V1FU 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-motyle-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=fHqn-M5V1FU


Posłuchajcie ciekawostek o życiu biedronek: 

 Biedronki to chrząszcze.  

 Mamy biedronek składają na roślinie skupiska jaj,  

z których wychodzą larwy.  

Gdy się wyklują natychmiast zaczynają się żywić. 

 Średnia długość życia biedronki wynosi od 2 do 3 lat. 

 Wiele biedronek wytwarza toksyny, które czynią je niesmacznymi dla ptaków i innych 

niedoszłych drapieżników. Te szkodliwe substancje są związane z kolorem biedronki; im 

jaśniejsza biedronka, tym silniejsze są toksyny. 

 Biedronka używa swoich przednich nóg do czyszczenia głowy i czułek. 

 Biedronki zjadają szkodniki roślin, takie jak mszyce czy roztocza. Składają setki jaj wśród 

kolonii mszyc i innych szkodników pomagając chronić uprawy. 

 Ich zabarwienie ma przypominać drapieżnikom, że smakują obrzydliwie. 

 Na całym świecie biedronki są postrzegane, jako przynoszące szczęście. 

 

Piosenka „Biedroneczki są w kropeczki” 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 

 

Opowiadanie „Niespodzianka biedronki” - A. Sójka 

Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim skraju łąki było 

mrowisko. Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły przez 

cały dzień zbierały nektar z kwiatów, mrówki pracowicie budowały swoje mrowisko, a 

biedronka wygrzewała się w promieniach słońca. 

– Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierać nektar – mówiły pszczoły. 

– Przestań leniuchować. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzień drzemać pod 

kwiatkiem – pouczały mrówki. Biedronka zaś siedziała pod listkiem i myślała... Myślała tak 

długo, aż wymyśliła niespodziankę dla pszczół i mrówek. Poleciała najpierw do motyla. 

– Motylu, motylu, pomożesz mi? – zapytała. Motyl obiecał pomoc. Następnie udała się do 

pasikonika. – Pasikoniku, pasikoniku, pomożesz mi? – zapytała. Pasikonik obiecał pomoc. 

Biedronka poprosiła także o pomoc świetliki i ślimaka, a potem wszyscy zabrali się do pracy. 

W czasie, gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały mrowisko, oni rozwieszali 

girlandy pod listkami łopianu i dekorowali polankę kwiatkami. Kiedy już wszystko było 

gotowe, biedronka poleciała zaprosić pszczoły i mrówki na... wielki bal! 

Wieczorem mieszkańcy łąki wesoło się bawili. Pasikonik przygrywał im do tańca, świetliki 

rozświetlały mrok, a ślimak – powoli, jak to ślimak – przygotowywał napoje. 

– Niech żyje biedronka! – zawołały na koniec pszczoły i mrówki, i odtąd nie namawiały jej już 

do zbierania nektaru albo budowania mrowiska. 

Rodzic pyta: 

 Kto występował w opowiadaniu? 

 Dlaczego pszczoły i mrówki dokuczały biedronce? 

 Co wymyśliła biedronka? 

 Czy biedronki są pożyteczne, jak pomagają roślinom i ludziom? 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g


Zabawa ruchowa „ Pająk i biedronki”  
 Dziecko - biedronka otrzymuje listek/chustkę. Porusza się w rytm piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 

Mama – pająk – zatrzymuje piosenkę, wymawia hasło: „Pająk idzie”. 

Dziecko szybko siada na listku i nie porusza się. 

 

„Spacer biedronki”- masażyk relaksujący 
Biedroneczka mała po trawce biegała. – delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach, 

Nóżkami tupała, – naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi, 

rączkami machała. – masują je obiema rękami, 

Potem się ślizgała – przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry, 

do góry i w dół. – wewnętrzną w dół, 

W kółko się kręciła – rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach, 

i piłką bawiła. – delikatnie uderzają pięściami, 

Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół, 

pod listkiem się skryła – rysują obiema rękami kształt liścia, 

i bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 

 

GIMNASTYKA  
 

Dzieci młodsze 

Ruletka  

„Ćwiczymy wesoło, bo zaprasza koło” - super zabawa z zakręcaniem koła i wybieraniu ćwiczeń! 

https://wordwall.net/pl/resource/2081287/wiosenne-%C4%87wiczenia-na-%C5%82%C4%85ce 
 

 Skacz wysoko jak konik polny 

 Stań na palcach, wyciągnij do góry rece, spróbuj schwytać promyk słońca 

 Pełznij jak ślimak 

 Krocz jak pająk – wysoko ręce i nogi 

 Zrób duże skoki jak zając 

 Ułóż dłonie na ramionach i machaj małymi skrzydłami jak skowronek 

 Zrób 6 małych skoków jak żabka 

 Krocz jak bocian wysoko unosząc kolana 

Dzieci starsze 

Ruletka 

„Ćwiczymy wesoło, bo zaprasza koło” - naśladuj zwierzęta 

https://wordwall.net/pl/resource/1501870/%C4%87wiczenia-gimnastyczne 
 

 Skacz jak… 

 Pełzaj jak….. 

 Pływaj jak… 

 Zakręć się jak… 

 Kiwaj się na boki jak…. 

 Biegaj jak…. 

 Wyprostuj ręce i nogi jak…. 

 Wyciągnij szyję jak…. 

Bajka Calineczka – do słuchania  na dobranoc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g
https://wordwall.net/pl/resource/2081287/wiosenne-%C4%87wiczenia-na-%C5%82%C4%85ce
https://wordwall.net/pl/resource/1501870/%C4%87wiczenia-gimnastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=VGLTUvnYGvw


Dzieci młodsze 

 

 



Dzieci starsze 

 

 

 
 



Starszaki  
Spróbujcie przeczytać wyraz. Podzielcie wyraz na sylaby. Podzielcie na odrębne litery. 

Złóżcie z liter słowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A wieczorkiem możecie zrobić ciekawe zwierzątka z zakrętek po napojach: 

 

Albo z zużytych płyt: 

 


