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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 14.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Wiosna na łące. 
 

Cele główne: 

 reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,  

 rozwijanie umiejętności wokalnych,  

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 poznawanie budowy biedronki. 

 

1. Zabawa Na wiosennej łące. 

Dziecko wspólnie z rodzicem próbuje naśladować ruchy zwierząt i roślin 

żyjących na wiosennej łące (np. stokrotki – stanie ze złączonymi nogami, prosto, 

z głową wyciągniętą do góry, z rozłożonymi rękami…). Potem razem 

przedstawiają wiosenną łąkę, wcielając się w wybrane zwierzęta i rośliny.  

Układanie dialogów w parach dziecko – rodzic lub pozostali członkowie rodziny 

między biedronką i ślimakiem, stokrotką i motylem.  

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 42. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=44 

 

3. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa Wiosenna pogoda.  

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło Burza zatrzymuje się, klaszcze nad głową 

i równocześnie mówi: bum, bum, bum. Ponownie spaceruje na hasło Lekki wiatr 

– dziecko podskakują z nogi na nogę. Ponowny marsz, na hasło Słońce – unosi 

ręce w górę, porusza nimi w nadgarstkach. 

4. Rozmowa na temat budowy biedronki. 

Rodzic przygotowuje duże zdjęcie/obrazek biedronki.  

Na zdjęciu/ilustracji pokazuje części ciała biedronki, nazywa je (pancerz, pod nim 

skrzydła, głowa, oczy, aparat gębowy, nogi, czułki). 

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia 

(jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są 

dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, 

tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=44
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5. Praca plastyczna Biedronka. 

Do wykonania biedronek zostają zaproszeni chętni członkowie rodziny. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka: patyk, nici (grube), narysowany wzór biedronki 

na czarnym i czerwonym kartonie, nożyczki, klej. 

 Przymocowanie półmetrowej nitki do patyka. 

 Wycinanie wzorów.  

 Składanie czerwonego krążka na pół, rozprostowanie go, a następnie rozcięcie 

wzdłuż linii zgięcia. 

 

 

 Naklejanie na czarny korpus biedronki dwóch czerwonych skrzydełek. 

 Dorysowanie flamastrami (gdy klej przyschnie) kropek na skrzydełkach. 

 Przymocowanie nitki do biedronki. 

 

 

6. Zabawy z biedronką.  

Uczestnicy zabawy układają biedronki na podłodze w jednym szeregu. Każdy 

trzyma w ręce patyczek z naprężoną nitką. Między każdym uczestnikiem zabawy 

a biedronką powinny być jednakowe odstępy. Na hasło Start każdy uczestnik 

zabawy zaczyna nawijać nitkę na patyk.  
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Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza doprowadzi swoją biedronkę do 

patyka.  

7. Ćwiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz. 

Dziecko porusza się razem z rodzicem zgodnie z tekstem wierszyka 

wypowiadanym przez niego. 

Następnie porusza się samo podczas recytacji przez rodzica. 

Zrób do przodu cztery kroki, Klaśnij w ręce razy pięć, 

i rozejrzyj się na boki. Na klaskanie też masz chęć! 

Tupnij nogą raz i dwa, Wokół obróć się ,raz dwa, 

Ta zabawa nadal trwa. Piłka skacze hop- sa -sa 

Teraz w lewo jeden krok, Ręce w górę i na boki 

Przysiad, i do góry skok. Zrób zajęcze cztery skoki. 

Zrób do tyłu kroków trzy, Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

By koledze otrzeć łzy. I wyciągnij w górę nogę. 
 

8. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi oraz umiejętność określania, kto 

należy do rodziny owadów: Owad czy nie? 

Rodzic przygotowuje obrazki zwierząt, w tym owadów, np. motyl, ćma, mucha, 

biedronka, mrówka, konik polny, pszczoła, osa, szerszeń, bąk, komar, chrabąszcz, 

żuk, ważka, napis owady. 

Rodzic układa na dywanie odwrócone obrazki zwierząt. Dziecko odkrywa kolejne 

obrazki, nazywa zwierzęta na nich przedstawione, i jeśli jest to owad, układa 

obrazek pod napisem owady, np. motyl, ćma, mucha, biedronka, mrówka, konik 

polny, pszczoła, osa, szerszeń, bąk, komar, chrabąszcz, żuk, ważka. Następnie 

dobiera odpowiednie –nazwy owadów wyrazy, w których występują nieznane 

litery pomaga odczytać rodzic odczytuje je głośno. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Rodzic wypowiada nazwy różnych zwierząt. Jeśli 

będzie to nazwa owada, dziecko zatrzymuje się w miejscu. 

Rodzic wypowiada różne nazwy – jeśli pojawi się nazwa owada, dziecko klaszcze 

w ręce; jeśli pojawi się nazwa innego zwierzęcia, nie klaszcze.  

 

Radosnego, zdrowego, miłego dnia.  

Ciekawych pomysłów na zabawę i naukę 

 

 


