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1. Proponujemy dziecku wysłuchanie utworów literackich. 

„Bajeczka o motylku” 

czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl 

 
Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę, 

opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. 

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie, 

co się zastanawiał skąd się wziął na świecie? 

A teraz słuchaj uważnie drogi kolego, 

Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego, 

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała 

I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. 

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

Bo głodomory z nich były niebywałe 

i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się poowijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki borą się na tym świecie? 
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Po wierzbowej gałązce maszerowała powoli - raz i dwa, raz i dwa - włochata gąsienica. 

Przyfrunęła na gałązkę biedronka: 

Ale potworny potwór! - zawołała przestraszona i odleciała. 

 

Gąsienicy zrobiło się troszeczkę przykro, ale maszerowała dalej po gałązce - raz i dwa, raz i 

dwa. Przyleciała pszczoła. Obejrzała gąsienicę od nosa aż do ogona. 

 

- No tak - bzyknęła - piękna to nie jesteś, ale potwór? Przesada. 

 

A gąsienica powolutku maszerowała raz i dwa, raz i dwa, przesuwała się po gałązce. Po 

chwili na wierzbie wylądowała ważka podobna do małego helikoptera. 

 

"Och, co za dziwne stworzenie" - pomyślała i zapytała: 

 

- Jak się nazywasz, włochaty robaku? 

 

Gąsienica z przerażenia zatrzymała się i postanowiła udawać, że jest gałązką. Po chwili do 

przerażonej gąsienicy podszedł ślimak, wydawało mu się, że to kawałek dziwnej gałązki i o 

mało co jej nie zadeptał wielką nogą.  

 

- Co tu robisz? - spytał zdziwiony. 

 

- Czekam - szepnęła gąsienica. 

 

- Na co czekasz? - zaciekawił się ślimak. 

 

- Czekam, żeby pofrunąć daleko. 

 

- Pofrunąć! - ślimak zaczął się śmiać tak, że o mało nie zgubił muszelki - Ty chcesz pofrunąć? 

W tym grubym futrze? Bez skrzydeł? Możesz najwyżej spaść na ziemię, a wtedy znajdzie cię 

wrona i zje! - i ślimak śmiejąc się powędrował dalej. Zrobił się wieczór, gąsienica trzęsła się z 

zimna i ze strachu, przytulona do gałązki. Potem przyszła noc.  

 

A nad ranem... 

 

Czy wiesz, co biedronka, pszczoła, ważka i ślimak zobaczyli rano, gdy się obudzili? 

 

Po gąsienicy nie było śladu, a na gałązce wierzby trzepotał się piękny kolorowy motyl. 

Prostował skrzydełka i szykował się do lotu. 



2. CYKL ROZWOJOWY MOTYLA - rozmowa z dzieckiem na temat 

obrazka, zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla. 



ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 

 



                              



PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 

 

 

                          

 

 



KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA LICZBY 

Pokoloruj tyle kółeczek ile wskazuje cyfra 


