
Dzień 13.05.2020r
Temat tygodnia: Łąka w maju 
Temat dnia:  Wiosna na łące

Dzisiaj poznamy budowę biedronki, będziemy rozwijać 
sprawność manualną.

1. Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy Mieszkańcy łąki. 

Wiosną i latem się pojawia, 
kiedy ranek nastaje 
jej kropelki są na kwiatkach, 
listkach i na trawie. (rosa) 

Na niebie jej barwy pięknie się mienią, 
jak most ogromny łączy niebo z ziemią. (tęcza)

Błyszczący na jej plecach płaszczyk czerwony, 
czarnymi kropkami pięknie ozdobiony. (biedronka) 

Rozciąga policzki jak woreczki małe. 
Zimowe zapasy przenosi w nich całe. 
Na czas mroźnej zimy, gromadzi je w norze. 
Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik) 

Ma barwne skrzydła, fruwa nad łąką i bardzo lubi, 
gdy świeci słonko. (motyl) 

Jak się ten owad nazywa? 
Przez cały dzień pracuje. 
Na plecach nosi ciężary, kopiec wielki buduje.  (mrówka



2.  Karta pracy, cz. 4, s. 42. 
Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do 
których lecą. Kończenie kolorowania plastrów miodu. Oglądanie 
zdjęć. Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki 
pszczołom. 

3.  Rozmowa na temat budowy biedronki (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.  



4. Wykonanie biedronki z kolorowego papieru
Potrzebujemy: kolorowy papier, nożyczki, klej.

 -z czerwonego
papieru wycinamy
kółko oraz paski
jednakowej
długości (zdjęcie)

-wyciętym paskom
zginamy końce i
przyklejamy na zmianę
do kółka (zdjęcie)



-na koniec
doklejamy
głowę z
połowy
czarnego koła,
oczy i kropki
 

5. Ćwiczenia logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”

Zrób do przodu cztery kroki, 
i rozejrzyj się na boki. 
Tupnij nogą raz i dwa, 
ta zabawa nadal trwa. 
Teraz w lewo jeden krok, 
przysiad, i do góry skok. 
Zrób do tyłu kroków trzy, 
by koledze otrzeć łzy.



Klaśnij w ręce razy pięć, 
na klaskanie też masz chęć! 
Wokół obróć się, raz dwa, 
piłka skacze hop-sa-sa. 
Ręce w górę i na boki, 
zrób zajęcze cztery skoki.
 Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 
i wyciągnij w górę nogę. 

 6. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Wiosenna 
pogoda”. 
Dziecko spaceruję po pokoju. Na hasło Burza zatrzymuję się, 
klaszcząc nad głową. Ponownie spaceruję, na hasło Lekki wiatr –  
podskakuję z nogi na nogę. Ponowny marsz, na hasło Słońce – 
unosi ręce w górę, porusza nimi w nadgarstkach. 



Zadanie dla chętnych:


