
Drodzy rodzice! 

Proponowane przez nas zajęcia i zabawy wykonujemy z dzieckiem na zasadzie 

dobrowolności.  

GRUPA UNIJNA TRZYLATKI - TYGRYSKI 

Dzień 12.05.2020 (wtorek) 

Temat tygodnia: Łąka w maju. 

Temat dnia: Biedroneczki. 

Głównym celem jest rozwijanie wiedzy przyrodniczej i  utrwalenie prawidłowego toru 

oddechowego oraz sprawności manualnej. 

1. Ćwiczenia słuchowe ,,Skąd ten dźwięk?” 

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

pomieszczeniu i wydając dźwięki (np. szum, syczenie), prosi, aby dziecko wskazało palcem, 

skąd dochodzi dźwięk. Po wykonaniu zadania dziecko otwiera oczy i określa słowami skąd 

słychać było dźwięk. (np. przy oknie, za szafką itp.) 

2. Ćwiczenia oddechowe ,,Spokojnie oddychamy na łące”. 

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

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

nosem -  wydech ustami. 

3. Omówienie wyglądu biedronki. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek biedronki i  informuje ,że w naszym kraju występują 

biedronki z 2 i 7 kropkami. Następnie pyta dziecko: Jaka jest biedronka? Jak wygląda? 

Dziecko opisuje wygląd biedronki i liczy kropki na biedronce. 



 

 



4. Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki ,,Mała biedroneczka”. 

Link do piosenki „Mała biedroneczka”: https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

5. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

- Gdzie latała mała biedronka? 

- Ile kropek miała mała biedroneczka? 

- Jakie zwierzęta spotkała na łące? 

- Co powiedziało jej każde zwierzątko? 

6. Nauka refrenu piosenki ,,Mała biedroneczka” fragmentami ze słuchu. 

7. Zabawa językowa ,,Polne rośliny”. 

Rodzic prosi, aby dziecko opisało obraz i obrazki. 

Obraz U .Lemańskiej ,,Majowa łąka” 

 

 

Rodzic pokazuje dziecku  obrazki mniszka pospolitego, chabra i maku (jeśli to możliwe 

również zerwane). Wspólnie z dzieckiem dzieli rytmicznie( na sylaby) każdą nazwę. 



 

 



 

8. Wyprawka plastyczna karta F. 

Dziecko: 

- przygląda się każdemu obrazkowi, 

- opowiada, co dzieje się na każdym obrazku, 

- opowiada, co spotkało biedronkę. 

 

9. Zabawy na przydomowym podwórku. 

Dziecko naśladuje fruwającą biedronkę. Obserwuje przyrodę wokół siebie i dzieli się swoimi 

wrażeniami. 

10. Ćwiczenia oddechowe ,,Kropki biedronki”. 

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

Rodzic kładzie przed dzieckiem sylwetę biedronki i prosi aby za pomocą słomki przeniosło 

kropki. 

11. Kolorowanka biedronka. 

Kolorowanka przedstawiająca biedronkę, kredki: pomarańczowa, czerwona ,czarna. 

Dziecko nazywa kolory których użyje do kolorowania rysunku. Następnie koloruje biedronkę. 



 

12. Śpiewanie refrenu piosenki ,,Mała biedroneczka”. 

 

Wychowawca: M. Kwaśnicka 
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