
Sposoby na nudę na środę, 01.04.2020r. 

Witajcie dzieci! 

 

Opracowała: Magdalena Syguła - Iwaniuk 

Temat: Jak gąsienica zmienia się w motyla? Ciekawostki ze świata motyli. 

Witajcie dzieci, dzisiaj proponuję abyście przeczytały historię pt. Jak gąsienica zmienia się  

w motyla? oraz ciekawostki ze świata motyli. 

Dlaczego motyle mają kolorowe wzory na skrzydłach? 

Wzory na skrzydłach motyli, ułożone z maleńkich, często bardzo kolorowych łusek, 

pozwalają tym owadom rozpoznawać przedstawicieli własnego gatunku, co jest ważne  

w rozmnażaniu. Wzory te służą również do odstraszania wrogów, a także do ukrycia się przed 

nimi. Tak naprawdę często kolorowa jest tylko górna strona skrzydeł, a spodnia ma barwę 

ochronną. Jest to potrzebne motylom po to, aby ze złożonymi skrzydłami wtopić się  

w otoczenie. 

Jaka jest długość życia motyli? 

Żyją w zależności od gatunku od kilku godzin do kilku miesięcy.  

To prawda! 

Najszybsze motyle mogą osiągać prędkość do 55 kilometrów na godzinę. 

Jak gąsienica zmienia się w motyla? 

 Historia motyla zaczyna się od jaja złożonego na roślinie przez samicę. 

 Z tego jaja wykluwa się gąsienica. Gąsienica cały czas je po to, aby rosnąć. Rośnie tak 

bardzo, że kilka razy musi zmieniać skórę. Gąsienice są bardzo żarłoczne. Zdarza się, że 

zaraz po urodzeniu zjadają pozostałe jaja. Później rzucają się na wszystko, co tylko nadaje 

się do jedzenia. 

 Gdy jest już wystarczająco duża, zawiesza się na gałęzi i oplata się mocną nicią jedwabną, 

którą sama wytwarza. Robi się z tego jakby ochronna skorupka, jest to kokon. Gąsienica 

staje się poczwarką. 

 Wewnątrz kokonu poczwarka przemienia się w motyla. Jej ciało staje się smukłe, pojawia 

się sześć nóżek, dwie pary skrzydeł, do tego nowe oczy, czułki … Nazywamy to 

przepoczwarzeniem. 

 Gdy przepoczwarzenie dobiegnie końca, motyl rozrywa kokon i ostrożnie wychodzi. 

Delikatnie rozkłada wilgotne skrzydła, żeby je wysuszyć. Powstaje dorosły owad – imago. 

Później odlatuje, porzucając swój kokon na zawsze. 

 



 

 

Bibliografia:  

Jak? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, red. Laure Cambournac i Francoise de Guilbert, Wrocław 2006     

Dlaczego? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, red. Laure Cambournac i Francoise de Guilbert,            

Wrocław 2004 



  



 

 

 



Opracowała: Izabela Kozikowska 

T: Dodawanie w zakresie trzydziestu. 

Dzisiaj trochę matematyki dla poćwiczenia umysłu. Dobrej 

zabawy i powodzenia  

1. Oblicz 

 

10 + 5 =                           14 + 7 = 

12 +7 =                             17 + 9 = 

11 + 9 =                            13 + 11 = 

19 +6 =                             16 + 8 = 

24 + 5 =                             22 + 5 = 

 

2. Znajdź w każdym rzędzie dwie liczby, których suma będzie 

równa 12 
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13 5 7 4 9 
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9 4 3 6 11 

 

11 
 

2 5 1 8 3 

 

3. Ułóż równania 

 

….. + ….. = 10                       ….. + ….. = 16 

….. + ….. = 10                       ….. + ….. = 16       

….. + ….. = 10                       ….. + ….. = 16 

 

….. + ….. = 14                       ….. + ….. = 20   

….. + ….. = 14                       ….. + ….. = 20             

….. + ….. = 14                       ….. + ….. = 20 

            

 



 

Opracowała: Edyta Karwowska 

https://youtu.be/qsfb6rg1Zts      - origami serce  - 

Julian Tuwim 

Spóźniony słowik 

Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, 

Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji, 

Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, 

A już jest po jedenastej - i Słowika nie ma! 

 

Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, 

Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, 

Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, 

A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku. 

 

Może mu się co zdarzyło? może go napadli? 

Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? 

To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! 

Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek! 

 

Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze... 

Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę! 

A pan Słowik słodko ćwierka: "Wybacz, moje złoto, 

Ale wieczór taki piękny, ze szedłem piechotą!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qsfb6rg1Zts


Opracowała: Magdalena Bajsicka 

Wiosenne dyktanda: 

Drogie Dzieci,  

Z klasami trzecimi przeprowadzałam (w ramach wspólnej świetlicowej zabawy dyktando o 

sportach zimowych). Ale takie dyktando możecie też przeprowadzić wspólnie z  

Rodzicami .  

Dyktanda dla klas I-III o zróżnicowanym  stopniu trudności: 

Klasa I: 

A) Jest wiosna. Jaskółki i bociany wróciły z ciepłych krajów. Budują nowe gniazda. W górze 

lata skowronek i ładnie śpiewa.  

B) Dyżurny Gabryś dba o porządek w klasie. Otwiera okna i wietrzy klasę. Ściera tablicę i 

zbiera wszystkie śmieci. Podlewa kwiaty i układa książki.  

Klasa II: 

A) Przyszła wiosna zima na lodowej krze odpłynęła do morza. Mocniej grzeje słońce. 

Głośniej rechoczą żaby. Przyleciały z ciepłych krajów bociany i jaskółki. Zielenią się trawy i 

drzewa. W ogródku zrobiło się kolorowo. Zakwitły już czerwone tulipany, Żółte żonkile i 

fioletowe krokusy.  

B) Nocą w lesie huczy sowa. Każda mysz przed nią się chowa. Krzewy i liście to dobra 

kryjówka. Schowała się tu boża krówka. Śpi mały jeż i wiewiórka też. Księżyc na niebie 

jasno świeci, a w górze nietoperz leci.  

Klasa III: 

Witaj wiosenko. Już widać, że przyszłaś. Dni zrobiły się dłuższe. Na łące wschodzi młoda 

trawka. W ulach zbudziły się pszczoły. W ogródku kiełkują krokusy, hiacynty i tulipany. Za 

morza przyleciały bociany, jaskółki i skowronki. Drzewa i krzewy pokryły się śnieżnymi 

listkami. Zakwitły przylaszczki, śnieżyczki i zawilce. Na polnych drogach i bezdrożach 

pojawili się pierwsi amatorzy wiosennych wędrówek. Bez żalu żegnają zimę. Z radością 

oddychają wiosennym powietrzem. 

(Powyższe dyktanda pochodzą ze strony internetowej ,,Nowa Era’’ – dla nauczyciela – szkoła 

podstawowa klasy 0 – 3). 

Poniżej kilka wybranych linków do stron internetowych z ćwiczeniami ortograficznymi: 

https://www.superkid.pl/cwiczenia-ortograficzne-do-wydruku-wiosna 

https://www.dyktanda.net/ortografia-35.php 

https://www.dyktanda.net/dyktando-31.php 

https://www.superkid.pl/cwiczenia-ortograficzne-do-wydruku-wiosna
https://www.dyktanda.net/ortografia-35.php
https://www.dyktanda.net/dyktando-31.php


Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

 

01.04.2020 

Temat: 

Żarty na prima aprilis. Zilustrowanie wiersza Jana Brzechwy „Prima aprilis”. 

 
Rodzice mogą podać informacje związaną z tą tradycją. 
 

Primaaprilisowy obyczaj dotarł do Polski z Zachodu już w XVI wieku. 

1 kwietnia do dziś obchodzimy jako radosny dzień zabawy, polegający na robieniu sobie 

przeróżnych dowcipów, opowiadaniu zmyślonych historii i na 

naigrawaniu się ze wszystkich tych, którzy dali się nabrać albo byli obiektem psikusów.               

Po każdym dowcipie mówimy: prima aprilis, bo się pomylisz.                                                        

I zabawa trwa… i bardzo dobrze!  

 

Uwaga! 

Wymyślając żarty na prima aprilis powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że dowcip 
ma być czymś przyjemnym i dla nas, którzy go robimy, ale i dla tych, których nabieramy. 
Fajnie, jeśli ktoś będzie śmiał się z naszego dowcipu, doceni go, a nie będzie czuł się 
urażony albo wystraszony. 
 

Zabawę możemy poprowadzić w formie gry – za każdy oryginalny dowcip możemy 

przypisywać punkty. 

 

Opracowała: 

Anna Szoda 

 

Źródło: 

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,19804469,prima-aprilis-2019-nie-wierz-nikomu-

bo-sie-pomylisz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,19804469,prima-aprilis-2019-nie-wierz-nikomu-bo-sie-pomylisz.html
https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,19804469,prima-aprilis-2019-nie-wierz-nikomu-bo-sie-pomylisz.html


Zajęcia plastyczne:  
Zilustrowanie wiersza Jana Brzechwy „Prima aprilis”. 

 
Czytamy dziecku wiersz a następnie prosimy, żeby powiedziało nam jak najwięcej dowcipów 

opisanych w wierszu, które udało mu się zapamiętać  (w trakcie czytania, wyjaśniamy 

niezrozumiałe dla dziecka pojęcia, np. kokoszka, karp, jagnięcie, wpław).Następnie 

proponujemy mu zilustrowanie ich. Dziecko może dorysować swoje „żarciki” i poprosić 

rodzica lub rodzeństwo o ich odgadnięcie. 

 

„Prima aprilis” Jan Brzechwa 

 

Wiecie, co było pierwsze kwietnia? 

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 

W niebie fruwała krowa stuletnia, 

A na topoli świergotał karp. 

 

Żyrafa miała króciutką szyję, 

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 

A zając przebył ocean wpław. 

 

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 

Wieloryb słonia ciągnął za czub, 

Kotu wyrosły jelenie rogi, 

A baranowi – bociani dziób. 

 

Opracowanie własne:  

Małgorzata Owczarczyk 

 


