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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 20.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Mieszkańcy łąki 

 

1. „Mieszkańcy łąki” – zagadki – prezentacja multimedialna. 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

 

2.Karta pracy, nr 38 -39. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=41 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 słucha zagadek, rysuje w ramkach ich rozwiązania, układa zagadkę  

o innym mieszkańcu łąki, 

 kończy rysować biedronki według wzoru, koloruje rysunki.  

 odszukuje na rysunku ukryte biedronki, liczy je, koloruje biedronki,  

a następnie cały rysunek, 

 ogląda zdjęcia, opowiada o biedronkach.  

 

2. „Biedronka” – praca plastyczna. 

 

 Rozwiązanie zagadki: 

Są bardzo pożyteczne, bo mszyce zjadają. 

Czerwony płaszczyk i czarne kropki mają. (biedronki) 

 

 Zapoznanie z tematem pracy. 

Dla dziecka: karta 22 z Wyprawki plastycznej, papierowy talerz, czarna farba 

plakatowa, pędzel. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=110 

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

Dziecko przygotowuje kartę pracy ze skrzydłami biedronki. Dziecko maluje 

zewnętrzną część talerzyka czarną farbą plakatową - odkłada  do wyschnięcia. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=41
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=110
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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 Rozmowa na temat biedronek.  

Zdjęcia biedronek: dwukropki, siedmiokropki, dziesięciokropki, 

dwudziestokropki i biedroneczki łąkowej. 

Rodzic pyta: Co wiesz o biedronkach? Ile kropek mają biedronki? Czy wszystkie 

biedronki są czerwone?  

Biedronki są pożytecznymi owadami, gdyż zjadają mszyce. Zimę spędzają  

w ciepłych i zacisznych miejscach, np.: w szczelinach, w korze drzew, pod 

parapetami, w liściach. W Polsce występuje kilka gatunków biedronek. 

Najczęściej spotykane są biedronka siedmiokropka i biedronka dwukropka. 

Mają czerwony pancerzyk i czarne kropki. Nieco inaczej wyglądają biedronki 

dziesięciokropki. Mają pomarańczowo-czerwony pancerzyk i czarne kropki. 

Biedronki dwudziestokropki mają żółty lub kremowy pancerzyk i czarne kropki. 

Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk i czerwone lub żółte kropki. 

Biedronki, choć są maleńkie i delikatne, potrafią bronić się przed wrogami. 

Wydzielają żółtą, nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają przeciwnika.  

 

 Samodzielna praca dzieci – etap drugi. 

Dla dziecka: karta 22, sześć rurek do napojów, taśma klejąca, nożyczki, klej. 

Dziecko wycina z karty 22 skrzydła i głowę biedronki. Przykleja je na czarnej 

części talerza. Po drugiej stronie talerza przykleja rurki do napojów, kierując się 

instrukcją fotograficzną. Odwraca biedronkę i ustawia na nóżkach z rurek. 

Umieszcza sylwetę biedronki na zielonej kartce papieru lub liściu wyciętym  

z zielonej kartki. 

4.Zabawa wyrabiająca umiejętność modulowania głosem – Różne zdania.  

Dziecko powtarza różne zdania proponowane przez rodzica: zdanie pytające, 

zdanie oznajmujące, rozkazujące, wykrzyknikowe. 

 

Przykładowe zdania: 

Na łące mieszka biedronka.  

Wydaje mi się, że nad łąką gromadzą się deszczowe chmury.  

Czy chrabąszcz potrafi fruwać? 

Uwaga, osy! Uciekaj! 

 

5.Zabawy swobodne - rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu.  

Kukiełki, pacynki i zabawki pluszowe przedstawiające mieszkańców łąki. 

Rodzic inicjuje zabawę tematyczną Z wizytą na łące.  
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Dziecko prowadzi dialogi wykorzystując kukiełki, pacynki i zabawki pluszowe 

przedstawiające mieszkańców łąki. Próbuje się dowiedzieć, co najbardziej 

podoba się rozmówcy na łące. Zadają sobie wzajemnie pytania i odpowiadają na 

nie. 

 

 

Powodzenia! 


