
WIOSENNA ŁĄKA 

MOTYL 

Leci motyl do rabatki, 

Bo tam rosną kwiatki. 

Dziecko porusza w powietrzu wszystkimi paluszkami jednej dłońmi, naśladując lot 
motyla. Druga dłoń uniesiona pionowo z szeroko rozstawionymi palcami jest rabatką. 

 

Jest stokrotka i dwa bratki oraz dwa bławatki. 

Motylek siada na kwiatkach – dziecko opiera otwartą dłoń po kolei na każdym palcu 
drugiej ręki. 

Praca z kartami pracy 

  Wiosenna łąka kolorowanie kwiatów, dolepianie elementów wg instrukcji, 
przeliczamy w zakresie do trzech. 

 

MOTYLE 

 

PIERWSZY MOTYLEK 

 Władysław Broniewski 

 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką, 

W locie radośnie witał się z słonkiem. 

 

W górze zabłądził w chmurkę i w mgiełkę, 

Sfrunął, trzepocąc białym skrzydełkiem. 

 

 



A gdy już dosyć miał tej gonitwy, 

Pytał się kwiatów, kiedy rozkwitły. 

 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły. 

Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. 

 

 

Pytania dla dziecka: 

• Kim była mowa w wierszu? 
• Co robił pierwszy wiosenny motylek? 
• Jak wyglądają motylki? 
• Co one robią zimą? 

Bardzo proszę pokazać dziecku obrazki z motylami. 

 

Wykonanie zadania WP22. Malowanie połowy skrzydła motyla farbami, składanie go na pół 
– odbijanie farby. Składanie i sklejanie motyla z części. 

 

BOCIANY 

 

ŻABY I BOCIANY  

Zbigniew Dmitroca 

 

Na wiosennej łące, 

niedaleko wody, 

bociany z żabami 

bawią się w podchody. 



 

Żaby dobrze wiedzą, 

co bociany jedzą, 

ale się nie boją 

i cicho nie siedzą. 

 

Rzekła pierwsza żaba: 

Jestem taka słaba… 

Powiedziała druga: 

Jeden do mnie mruga!... 

 

Powiedziała trzecia: 

Dla mnie tu przyleciał! 

Powiedziała czwarta: 

Jestem więcej warta… 

 

Zaśmiała się piąta: 

To mnie się przygląda… 

Na to rzekła szósta: 

Strzeżcie się oszusta! 

 

 



Pierwszy bocian na to: 

Już nie długo lato… 

Drugi bocian na to : 

E tam pleciesz jak poeta… 

 

Na to trzeci bocian: 

Plecie twoja ciocia! 

Zarechotał czwarty: 

Plecie nie na żarty.. 

 

Gdy tylko bociany 

do żab się zbliżają, 

mądre żabki szybko 

nurka w wodę dają. 

 

Pytanie do dzieci: 

• Kto bawił się na łące? 
• Co jedzą bociany? 
• Co robią mądre żabki? 

 

Wykonanie zadania z WP 23 składanie żab wg wzoru. Komponowanie z powstałych 
elementów własnego obrazka na kartonie. 

 

  


