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1. Praca plastyczna „Motyl”. 

Do wykonania motylka potrzebne będą: 

- ręczniki papierowe,  

- farby,  

- miseczki z woda, 

- druciki kreatywne. 

 

Wykonanie:  

Miseczki z wodą zabarwiamy kolejno farbami, jeden kolor – jedna miseczka (wystarczą 4 

kolory). Następnie narożniki ręcznika papierowego moczymy w kolorach po kolei. 

Odstawiamy do wyschnięcia. Druciki kreatywne formujemy w czułka. Łączymy razem i 

gotowe! Miłej zabawy!   

 Poniżej umieszczę link – instrukcja wykonania motylka.  

https://www.youtube.com/watch?v=LvQU423PT00 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvQU423PT00


Przy okazji pracy nad motylkiem można wspomnieć dzieciom o cyklu życiowym 

motylka. 
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2. Osłuchanie się z piosenką pt. „Kwiatowa piosenka” – Dziecięce przeboje.  

Link do piosenki :https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY 

Słuchamy wspólnie utworu, zwracamy uwagę na jego nastrój, tempo. Wsłuchujemy się w 

słowa piosenki. Dziecko opowiada jakie są jego odczucia i wrażenia po usłyszeniu piosenki. 

Ustalamy wspólnie z dzieckiem ruch, który będzie wykonywać podczas refrenu. Słuchamy 

piosenkę kolejny razem wykonując umówiony wcześniej ruch podczas usłyszanego refrenu.  

Zachęcam też o przygotowanie rysunków poszczególnych słów występujących w piosence i 

prezentowanie go dziecku podczas jego wyśpiewania.  

 

 

Tekst piosenki :  

 

Na łące,na łące,na łące,  

To my kwiaty tańczące. 

Na łące,na łące,na łące,  

To my kwiaty tańczące. 

  

Kołyszemy się leciutko,  

Wietrzyk nas porusza,  

W każdym z nas się kryje dobra,  

Bo kwiatowa dusza.  

Kolorowa od nas łąka 

A w promieniach słońca,  

Tańczą z nami i zwierzątka, Tańczyć chcą bez końca.  

 

Ref. Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

To kwiatów jest walczyk,  

Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

Też z nami zatańczysz. /2 RAZY  

 

Słońce świeci gdzieś nad nami,  

Cały dzień tańczymy,  

Kolorami się bawimy,  

Tańczą i motyle,  

Łąka pachnie czarodziejsko,  

Oddech weź głęboki,  

I podążaj za kwiatkami,  

Też tanecznym krokiem.  

 

Ref. Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

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


To kwiatów jest walczyk,  

Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

Też z nami zatańczysz. /2 RAZY  

 

Drogie dzieci razem z nami  

Ruszajcie do tańca,  

Prosto tańczy się każdemu,  

Kwiatowego walca.  

Nóżka prawa,nóżka lewa ,  

I jeszcze raz prawa,  

W barwach kwiatów  

Najpiękniejsza zawsze jest zabawa.  

 

REF Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

To kwiatów jest walczyk,  

Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

Też z nami zatańczysz. /2 RAZY  

 

 


