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Temat: . Biedroneczki są w kropeczki 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

1.  „Bociany chodzą po łące” – zabawa rytmiczna. Podzielcie się na „bociany” 

i „żabki”. „Żabki” siedzą skulone w kałużach, kiedy „bociany” spacerują po łące, 

wysoko podnosząc kolana oraz rękami naśladując ruchy dzioba. „Bociany” poruszają 

się w rytmie, jaki wygrywa na bębenku rodzic. Na dany sygnał do zabawy włączają 

się – „żabki”, podskakując do góry obunóż. „Bociany” ruszają w pogoń za „żabkami” 

i starają się dotknąć „dziobem” jak największą liczbę „żabek”. 

 

2. „Biedroneczko, leć do nieba” – zabawa ruchowa. Zapoznajemy dzieci z rymowanką: 

Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Dzieci rytmicznie mówią 

tekst.  Dla urozmaicenia można dodać elementy naśladowcze.  

 

 

3.  „Mieszkańcy łąki” – oglądanie, nazywanie i opisywanie wyglądu mieszkańców łąki, 

doskonalenie umiejętności w zakresie mowy i myślenia. Prezentujemy dzieciom różne 

ilustracje przedstawiające mieszkańców łąki . Dzieci nazywają i opisują zwierzęta, 

zwracając uwagę na wielkość, kolor, kształt, liczbę odnóży. Klasyfikują zwierzęta, 

dzieląc je na te, które mają skrzydła, i te, które ich nie mają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


Ciekawostki: 

 
https://www.google.com/search?q=chrzaszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVwN3y4anpAhWql4sKHR1RDj

QQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=BtCymXwOYQ6oSM 

 

 Chrząszcze to wiele różnych gatunków i rodzajów. Ich cechą 

charakterystyczną jest gryzący aparat gębowy. Ciało ma budowę członową. 

Chrząszcze mają dwie pary skrzydeł: pierwsze są przekształcone w grube pokrywy, 

nie biorą udziału w locie i służą do osłaniania drugiej pary skrzydeł. Kolory ich zależą 

od gatunku. 

 
https://www.google.com/search?q=biedronka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdm7qr4qnpAhXSwosKHVHcCx

UQ_AUoA3oECBcQBQ&biw=1536&bih=722#imgrc=IgFUOxCtv-bYcM 

 Do chrząszczy należą biedronkowate, w tym różne rodzaje biedronek 

o czerwonych lub pomarańczowych skrzydłach, z różną liczbą kropek. 

Siedmiokropka, występująca w Polsce, nazywana też „bożą krówką”, ma czarną 

https://www.google.com/search?q=chrzaszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVwN3y4anpAhWql4sKHR1RDjQQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=BtCymXwOYQ6oSM
https://www.google.com/search?q=chrzaszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVwN3y4anpAhWql4sKHR1RDjQQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=BtCymXwOYQ6oSM
https://www.google.com/search?q=biedronka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdm7qr4qnpAhXSwosKHVHcCxUQ_AUoA3oECBcQBQ&biw=1536&bih=722#imgrc=IgFUOxCtv-bYcM
https://www.google.com/search?q=biedronka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdm7qr4qnpAhXSwosKHVHcCxUQ_AUoA3oECBcQBQ&biw=1536&bih=722#imgrc=IgFUOxCtv-bYcM


główkę z białą plamką z każdej strony i po trzy kropki na każdym czerwonym 

skrzydle. Siódma kropka znajduje się na złączeniu pokryw (tuż przy głowie).  

 

 
https://www.google.com/search?q=motyl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwino8LD4qnpAhXnlYsKHWsEC3gQ_

AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=1BpcdZKZSdxSKM 

 

Motyle zaś można podzielić na nocne – ćmy – i dzienne. W obu grupach 

występuje wiele gatunków. Ich cechą wspólną jest podzielone na segmenty ciało, 

które okrywają maleńkie łuski, oraz dwie pary skrzydeł z cieniutkiej błony. Kształty 

i barwy skrzydeł są bardzo różne, a ich wielkość zależy od wielkości ciała. Im 

większy motyl, tym większe skrzydła. Skrzydła motyli pokonujących duże odległości 

są wąskie i długie, a skrzydła motyli dokonujących w czasie lotu wielu zwrotów są 

duże i zaokrąglone. Skrzydła niektórych motyli pachną.  

 
https://www.google.com/search?q=mr%C3%B3wka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp2q7W4qnpAhWIqIsKHa3fC-

sQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1536&bih=722#imgrc=zu58D954Wac0PM 

https://www.google.com/search?q=motyl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwino8LD4qnpAhXnlYsKHWsEC3gQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=1BpcdZKZSdxSKM
https://www.google.com/search?q=motyl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwino8LD4qnpAhXnlYsKHWsEC3gQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=1BpcdZKZSdxSKM
https://www.google.com/search?q=mr%C3%B3wka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp2q7W4qnpAhWIqIsKHa3fC-sQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1536&bih=722#imgrc=zu58D954Wac0PM
https://www.google.com/search?q=mr%C3%B3wka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp2q7W4qnpAhWIqIsKHa3fC-sQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1536&bih=722#imgrc=zu58D954Wac0PM


 

Wygląd mrówek zależy od zadania, jakie wykonują w gnieździe. Jednak 

oprócz robotnic wszystkie mrówki mają cienkie, przezroczyste skrzydła. 

 

4. „W krainie biedronek” – doskonalenie percepcji wzrokowej, wykonanie zadania na 

karcie pracy. Prosimy dzieci o uważne przyjrzenie się obrazkowi w książce. Najpierw 

dzieci próbują rozpoznać, co jest na obrazku, następnie liczą biedronki. Po policzeniu 

mogą ich liczbę wyklaskać, wystukać, przedstawić za pomocą skoków, tupnięć, 

pajacyków itp. Następnie dzieci sprawdzają, ile kropek mają biedronki, i dorysowują 

brakujące kropki, żeby wszystkie biedronki miały ich po tyle samo. Na koniec dzieci 

kolorują cały obrazek. 

 

5. „Biedronka na listku”– doskonalenie sprawności ręki przez wycinanie po linii 

i lepienie z plasteliny. Dzieci otrzymują kawałki zielonego kartonu technicznego, na 

których mają narysowane kontury prostego liścia. Zadaniem dzieci jest wycięcie 

liścia, wykonanie biedronki z plasteliny i posadzenie jej na listku. 


