
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 12.05.2020r 

Temat dnia: Biedroneczko leć do nieba 

 
1. „Koszenie trawy” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  

 

Rodzic mówi do dziecka: Zabawimy się w kosiarzy i będziemy 

dzisiaj kosić trawę. Dziecko naśladują ruchem wymienioną czynność, używając 

przy tym określenia: Ciach! 

 Naśladujemy koszenie trawy kosiarką oraz kosą  
 

2. „Panienki nie tylko w czerwonych sukienkach” – oglądanie fotografii 

biedronek.  

 

Proszę zwrócić uwagę na różnorodność barw biedronek oraz poprowadzić 

rozmowę o środowisku życia i zwyczajach biedronki. Należy zwrócić też uwagę 

na pożyteczność tego owada.  

Na tej podstawie dziecko powinno opisać Państwu wygląd biedronki. Proszę 

zadać dziecku poniższe pytania:  

- Jakiego koloru jest biedronka na obrazku? 

- Co ma na skrzydełkach? 

- Ile ma kropek?  

-Jest duża czy mała?  

Poniżej podaje Państwu link gdzie znajdują się wszystkie inf. 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/biedronka-siedmiokropka-opis-

wystepowanie-i-zdjecia-owad-biedronka-siedmiokropka-

ciekawostki,23249.html  

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/biedronka-siedmiokropka-opis-wystepowanie-i-zdjecia-owad-biedronka-siedmiokropka-ciekawostki,23249.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/biedronka-siedmiokropka-opis-wystepowanie-i-zdjecia-owad-biedronka-siedmiokropka-ciekawostki,23249.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/biedronka-siedmiokropka-opis-wystepowanie-i-zdjecia-owad-biedronka-siedmiokropka-ciekawostki,23249.html


Oraz linki  

Co jedzą biedronki  

https://www.youtube.com/watch?v=FRRMAsxpr54  

 

Biedronki - pożyteczne owady w naszych ogrodach 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki8NafCUt9I 

 

Rozwój biedronek 

https://www.youtube.com/watch?v=fHqn-M5V1FU  

  

3. „Biedroneczki lecą do nieba” – zabawa naśladowcza.  

 

Dziecko staje ze zgiętymi w łokciach rękoma blisko ciała. Rodzic puszcza 

muzykę z odgłosami łąki. Muzyka oznacza, że biedronki lecą do nieba – dziecko 

biega i rękoma naśladuje ruch skrzydeł biedronki. Przerwa w muzyce oznacza, 

że „biedronki” lądują – dziecko przykuca lub kładzie się na brzuchu. 

Zabawę powtarzamy 

 

4. Karta pracy PDF.  

 

5. „Jak biedronka zgubiła kropki” – opowiadanie połączone z zabawą matematyczną z 

odejmowaniem bez ustalania wyniku liczbowego. 

 

 Rodzic opowiada o przygodach biedronki, jakie spotkały ją 

w ciągu tygodnia: 

 

– w poniedziałek pierwsza kropka biedronki wpadła w siano, 

– we wtorek drugą wiatr porwał nad jeziorem, 

– w środę trzecią zabrały kosy do zabawy, 

– w czwartek czwarta wyruszyła w podróż autostopem, 

– w piątek piąta wpadła do studni, 

– w sobotę szóstą zabrał kotek, 

– w niedzielę siódma spadła z karuzeli. 

 

Proszę przygotować sobie dużą sylwetę biedronki z ruchomymi kropkami (w 

liczbie 7 PDF ). Podczas opowiadania  odejmujemy  po jednej kropce zgodnie z 

tekstem, i kładziemy ją obok biedronki albo pod biedronką. Po odjęciu ostatniej 

kropki pytamy: 

 

-  Ile kropek miała biedronka na początku tygodnia? 

- Ile kropek ma biedronka teraz?  

 

Dziecko przelicza kropki lub ocenia na oko  (dużo, mało, nie ma kropek). 

https://www.youtube.com/watch?v=FRRMAsxpr54
https://www.youtube.com/watch?v=Ki8NafCUt9I
https://www.youtube.com/watch?v=fHqn-M5V1FU


6. „Biedroneczka” – ćwiczenie logorytmiczne 

 

Piegowata biedroneczka 

mruga oczkiem do słoneczka. 
 

7. Piosenka na ten tydzień 

Urwisowo – bąki z łąki  https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak  

8. Praca plastyczna  

Poniżej przykładowe prace plastyczne z biedronką w temacie 

  

 

 

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

