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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 19.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Biedroneczki 

 

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, 

 rozwijanie wiedzy przyrodniczej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 śpiewa refren piosenki Mała biedroneczka, 

 wykonuje ćwiczenia oddechowe, 

 nazywa wybrane kwiaty rosnące na łące. 

 

 Poranna gimnastyka – Na łące 

https://youtu.be/3OJHt-oEyTk 

 

 Ćwiczenia słuchowe Skąd ten dźwięk? 

Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy. Następnie ustawia się w różnych 

miejscach pokoju i wydając dźwięki (np. szum, syczenie), prosi, aby dziecko 

wskazało palcem, skąd dochodzi dźwięk. Po wykonaniu zadania, dziecko otwiera 

oczy, sprawdza poprawność jego wykonania. 

 Ćwiczenia oddechowe Spokojnie oddychamy na łące. 

Mała (lekka) książka dla dziecka. 

Rodzic prosi dziecko, aby położyło się na plecach i wyobraziło sobie, że znajduje 

się na łące. Rodzic proponuje dziecku, że nauczy się spokojnie oddychać. Rodzic 

kładzie na brzuchu dziecka książkę i określa prawidłowy tor oddechowy: wdech 

nosem – wydech ustami. 

 Wprowadzenie do zajęć– omówienie wyglądu biedronki. 

Obrazek biedronki, rysunek biedronki bez kropek, 7 kropek. 

Link do strony z ciekawostkami o biedronkach: 

http://www.pnbt.com.pl/ile_lat_ma_biedronka-198,283,612 

 

https://youtu.be/3OJHt-oEyTk
http://www.pnbt.com.pl/ile_lat_ma_biedronka-198,283,612
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Rodzic pokazuje dziecku obrazek biedronki z 2 oraz z 7 kropkami(znajduje się na 

stronie podanej powyżej w linku). Informuje dziecko, że w naszym kraju 

występują biedronki z 2 i 7 kropkami. Następnie pyta: Jaka jest biedronka?, Jak 

wygląda? Dziecko opisuje jej wygląd, swoje skojarzenia itp. Następnie Rodzic 

przywiesza w widocznym miejscu rysunek biedronki bez kropek i pyta, czego 

brakuje biedronce. Później tłumaczy, że po każdym prawidłowo wykonanym 

zadaniu w ciągu zajęć głównych, będzie zawieszał kropki. Po przyklejeniu 

wszystkich kropek dziecko wspólnie z Rodzicem liczą kropki na biedronce. 

Rodzic przykleja 4 kropki po odpowiedziach na pytania na podstawie 

wysłuchanego utworu oraz po jednej kropce po nauce refrenu, rytmizowaniu 

refrenu, zabawie ruchowej Lata biedronka nad łąką. 

Link do nagrania: https://youtu.be/BeLMx4273_E 

I. Mała biedroneczka siedem kropek miała,  

 na łące zielonej wesoło fruwała. 

 Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba, 

przynieś mi kawałek chleba. 

II. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

https://youtu.be/BeLMx4273_E
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Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

Ref.: Biedroneczko, leć... 

III. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapała ją żaba i po wodzie płynie. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

Ref.: Biedroneczko, leć... 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Gdzie latała mała biedronka? 

 Ile kropek miała mała biedroneczka? 

 Jakie zwierzęta spotkała na łące? 

 Co powiedziało jej każde zwierzątko? 

 

 Nauka refrenu piosenki Mała biedroneczka fragmentami, metodą ze słuchu. 

Nagranie piosenki Mała biedroneczka: https://youtu.be/BeLMx4273_E 

Dziecko powtarza za Rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za Rodzicem 

śpiewa te fragmenty. Jeśli chce, może na koniec zaśpiewać refren samodzielnie. 

 Rytmizowanie tekstu refrenu piosenki Mała biedroneczka. 

Bębenek. 

Dziecko maszeruj w rytmie wystukiwanym na bębenku przez Rodzica, 

powtarzając tekst refrenu piosenki (Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi 

kawałek chleba). 

 Propozycja zabawy paluszkowej – Bzycząca zabawa. 

Link do zabawy: https://youtu.be/MmXomhgRTQ8 

 

 Zabawa językowa Polne rośliny. 

Obraz (np. U. Lemańskiej Majowa łąka) i obrazek przedstawiający ukwieconą 

majową łąkę; obrazki: mniszka pospolitego, chabra, maku (jeśli to możliwe, 

również zerwane kwiaty). 

https://youtu.be/BeLMx4273_E
https://youtu.be/MmXomhgRTQ8
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U.Lemańska MAJOWA ŁĄKA 
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Rodzic prosi, aby dziecko opisało obraz i obrazki. Następnie Rodzic prezentuje 

trzy obrazki (mniszek pospolity, chaber, mak) i nazywa te rośliny. Wspólnie  

z dzieckiem, dzieli rytmicznie (na sylaby), każdą nazwę. Następnie prezentuje 

żywe okazy i prosi dziecko, aby wypowiedziało się na ich temat (mogą to być 

skojarzenia, wypowiedzi dotyczące wyglądu, zapachu itp.). 

 Zabawa badawcza Do czego to służy? 

Lornetka; lupa dla każdego dziecka lub dla każdej pary dzieci. 

Rodzic prezentuje oba przedmioty i prosi, aby dziecko je nazwało i powiedziało, 

do czego służą. Dziecko otrzymują lornetkę i kolejno opowiada, co widzi daleko 

za oknem. Przy korzystaniu z lupy, dziecko, przechadzając się po pokoju, ogląda 

jego wybrany fragment (dywan, ścianę, krzesło itp.). 

 Karta Pracy cz.2 nr 46 dla dzieci z grupy: „Pszczółki”(4 latki) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=48 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

(tutaj można wydrukować kartę pracy) 
Dziecko: 

 mówi, co robią na łące poszczególni członkowie rodziny (na podstawie 

obrazka), 

 nazywa przedmioty, mówi o ich przeznaczeniu i dzieli ich nazwy 

rytmicznie (na sylaby). 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=48
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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 Spacer z Rodzicem na łąkę – obserwacje przyrodnicze. 

Lupa. 

Dziecko podczas spaceru obserwuje przyrodę wokół siebie i dzieli się swoimi 

wrażeniami. Jest to również dobra okazja do przypomnienia zasad dbania  

o przyrodę i właściwego zachowywania się wobec zwierząt. Dziecko może także 

obserwować otoczenie za pomocą lupy, np. sprawdzić, co widzi w trawie,  

w ziemi.  

 Zabawy swobodne na podwórku lub w domu po powrocie ze spaceru. 

 

 Ćwiczenia oddechowe Kropki biedronki. 

Kontur biedronki (bez kropek), siedem czarnych kropek (kół), słomka. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem sylwetę biedronki odręcznie wyciętą i prosi, aby 

za pomocą słomki przeniosło kropki/koła na jej sylwetę. 

 „Przygoda biedronki” - Zajęcia dla dzieci z grupy „Żabki” 

Dla dziecka: wyprawka plastyczna, karta F. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=76 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf 

(tutaj można wydrukować kartę) 

Dziecko: 

 przygląda się każdemu obrazkowi, 

 opowiada, co dzieje się na każdym obrazku, 

 opowiada, co spotkało biedronkę. 

 

 Kolorowanka „Biedronka” – Zajęcia dla dzieci z grupy „Pszczółki” 

Dla dziecka: kolorowanka przedstawiająca biedronkę, czerwone, pomarańczowe 

i czarne kredki. 

Kolorowankę można pobrać ze strony:  

http://e-kolorowanka.pl/gallery/biedronka-kolorowanki 

Dziecko: 

 nazywa kolory, których użyje do kolorowania rysunku, 

 koloruje biedronkę. 

 

 Śpiewanie refrenu piosenki Mała biedroneczka  

Nagranie piosenki Mała biedroneczka: https://youtu.be/BeLMx4273_E 

Dziecko słucha zwrotek na siedząco – kiwając się na boki, podczas refrenu wstaje 

i śpiewa jego słowa. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
http://e-kolorowanka.pl/gallery/biedronka-kolorowanki
https://youtu.be/BeLMx4273_E
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 Zabawa ruchowo – naśladowcza „Zwierzątka na łące” 

Link do zabawy: https://youtu.be/yAxf2YIkwHE 

  Zabawa plastyczna „Biedronki na łące” 

Kartki z bloku technicznego, taśma malarska, czerwona i czarna farba, zielone 

kredki, patyczki kosmetyczne. 

Instruktażowy filmik do pracy plastycznej: https://youtu.be/0n3AvlOg0Vw 

 

Rodzic wspólnie z dzieckiem oglądaj filmik instruktażowy do pracy plastycznej. 

Następnie Rodzic przykleja taśmą malarską dwie kartki z bloku technicznego do 

stolika aby się nie przesuwały i wspólnie z dzieckiem wykonuje pracę plastyczną, 

Można przy tym włączyć nagranie jeszcze raz aby leciała muzyka w trakcie 

wykonywania pracy. 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

https://youtu.be/yAxf2YIkwHE
https://youtu.be/0n3AvlOg0Vw

