
Krąg tematyczny – ŚWIAT OWADÓW
Wprowadzenie w temat zajęć zagadką :
Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle.

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle.
Zielona plama w barwne punkciki,

a nad nią śpiew skowronka.
Tam wyruszamy zbierać kwiatki,

bo to właśnie... (łąka)

„Języczek wędrowniczek” – gimnastyka narządów mowy wg układ własny naucz.

 Nastała wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko naśladuje głosy ptaków). Języczek 
wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniku („kląskanie” językiem). Na łące 
zobaczył bociany (dziecko wymawia „kle. kle, kle”) i świerszcze (cyk, cyk...).
W oddali usłyszał kukułkę (ku – ku, ku-ku). Pogalopował dalej („kląskanie” językiem). Zatrzymał się na
leśnej polanie (dziecko wymawia „prr”). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem 
okrężnym). Było ciepło i przyjemnie (uśmiecha się, rozchylając wargi). Pachniało wiosną (dziecko 
oddycha głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i kichnął 
(dziecko kicha wymawiając „apsik”). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla 
zaspanego jeża (dziecko ziewa). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu 
(„kląskanie”).



Opowiadanie na podstawie tekstu A. Sójki „Niespodzianka biedronki.” 

Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim skraju łąki było mrowisko.
Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły przez cały dzień 
zbierały nektar z kwiatków, mrówki pracowicie budowały swoje mrowiska, a biedronka 
wygrzewała się w promieniach słońca.
- Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierać nektar – nektar - mówiły pszczoły.
-Przestań leniuchować. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzień drzemać pod 
kwiatkiem – pouczały mrówki.
Biedronka zaś siedziała pod listkiem i myślała .... Myślała tak długo, aż wymyśliła 
niespodziankę dla pszczół i mrówek.
Poleciała najpierw do motyla.- Motylu, motylu, pomożesz mi? – zapytała. Motyl obiecał 
pomóc. Następnie udała się do pasikonika – Pasikoniku, pomożesz mi? – zapytała. Pasikonik 
obiecał pomóc. Biedronka poprosiła także o pomoc pająka i ważki, a potem wszyscy zabrali 
się do pracy. W czasie gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały, mrowisko, oni 
rozwieszali girlandy pod listami łopianu i dekorowali polankę kwiatami. Kiedy już wszystko 
było gotowe, biedronka poleciała zaprosić pszczoły i mrówki ... na wieli bal! Wieczorem 
mieszkańcy łąki wesoło się bawili. Pasikonik przygrywał im do tańca, ważki wesoło tańczyły, a
pająk – przygotowywał dla wszystkich pyszne napoje.
- Niech żyje biedronka! – zawołały na koniec pszczoły i mrówki i odtąd nie namawiały jej już 
do zbierania nektaru albo budowania mrowiska.

 Omówienie treści utworu:
- Jakie owady występowały w utworze?
- Co robiły pszczoły, co robiły mrówki?
- Jak zachowywała się biedronka?
- Dlaczego biedronka chciała podziękować pszczołom i mrówkom?

„Biedronka” – zabawa rysunkowa wg rymowanki Ewy Pyczek.

 Słuchając wierszyka spróbujcie rysować jego treść.

Biedronka
Ewa Pyczek

Kółko przetnij na połówki,

główka, czułki, kropki, nóżki.

Ile kropek masz biedronko?

Nie wiem ile. Spytaj słonko.

 



Zabawa ruchowa z pokazywaniem (inwencja dzieci i rodzica)- Mucha
„Chodzi mucha po suficie- raz , dwa, trzy.
A czy wy tak potraficie, raz, dwa, trzy.
Oj nie, nie, oj nie, nie,
no bo jak, no bo gdzie...”

Rozmowa z dziećmi nt. „Jakie znacie owady?” Komu potrzebne są owady (np. pszczoły,osy 
motyle, trzmiele – zapylanie kwiatów, rozmnażanie roślin; biedronki – zjadają mszyce, 
szkodniki roślin; mrówki – budując mrowiska przenoszą nasiona różnych roślin)? Skąd 
możemy czerpać informacje o owadach?

„Wiosenny wietrzyk” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem oddechowym. Dzieci trzymając w 
ręce pasek bibuły tańczą do muzyki. –  A. Vivaldiego pt. „Cztery pory roku – wiosna” 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI                                                                             
W przerwie w muzyce dzieci dmuchają na pasek bibuły, tak aby się unosił.

Rodzic czyta zagadki:
Zielone nogi, zielona „grzywa”, cóż to za konik w trawie przygrywa?
(konik polny)

Gdy nektar zbierze owad pracowity, wkrótce z niego zrobi miodek znakomity.
(pszczoła)

Sprytnie myszkuje pomiędzy trawami. Do norki ucieka przed drapieżnikami
(mysz polna)

Nie chodzą lecz skrzeczą, nad stawem mieszkają. Gdy wieczór zapadnie, na głosy kumkają.
(żaba)

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce czarna kropka przy kropce.
(biedronka)

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żaby przybył aż z Afryki.
(bocian)

Tu cytrynek tam paź królowej, wszędzie piękne i kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy 
tylko świeci słonko. (motyl)

Dzieci po rozwiązaniu zagadek dokonują podziału wyrazu na sylaby z wyodrębnieniem 
pierwszej głoski i przeliczają liczbę sylab i głosek w wyrazie.

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


 

Jest taka maleńka,

a tak dzielnie lata,

nawet dzieci wiedzą,

że jest piegowata. (biedronka)

 Biedronka to owad z rodziny biedronkowatych obejmującej niewielkiechrząszcze o owalnym, 
wypukłym ciele. Ich długość sięga do 6 mm. Żywią się mszycami. Ich czułki są krótkie, często 
zakończone tzw. buławką. Mają 3 pary odnóży oraz czerwone lub pomarańczowe skrzydełka z 
czarnymi kropkami. W Polsce najczęściej występuje biedronka siedmiokropka. Głowa biedronki jest 
szeroka, wchodzi w przedplecze. Wzrok biedronek jest wyjątkowo słaby i zwykle muszą niemal 
dotknąć mszycy, żeby ją rozpoznać. Otwór gębowy ma postać charakterystycznych „toporków”. 
Prowadzą drapieżny tryb życia, odżywiając się głównie mszycami, a także jajami owadów lub 
młodymi larwami. Niektóre gatunki odżywiają się pokarmem roślinnym.  zwrócenie uwagi na miejsca 
występowania oraz sposoby przystosowania się biedronek do warunków życia Biedronka występuje 
niemal wszędzie: na uprawach rolnych, w lasach, parkach, ogrodach, a także w domach mieszkalnych 
na roślinach doniczkowych. Barwy biedronki mają odstraszać ewentualnych wrogów. W razie 
niebezpieczeństwa biedronki wydalają poprzez stawy nóg hemolimfę o żółtym zabarwieniu, która ma
właściwości trujące. Często udają, że są martwe – spadają na ziemię i pozostają bez ruchu przez kilka 
minut. Bardzo szybko się mnożą. Dorosłe owady zimują gromadząc się setkami w różnych miejscach 
pod ziemią, w budynkach lub pod korą drzew.  zapoznanie z rolą biedronek w przyrodzie Biedronki są
owadami pożytecznymi i zasługują na szczególną ochronę, gdyż żywią się mszycami oraz innymi 
szkodnikami roślin takimi jak tarczniki, wełnowce, czerwce i dlatego wykorzystywane są w 
biologicznym zwalczaniu tych szkodników.
http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/zwierzeta/biedronka/biedronka.html  

„Spacer biedronki”- masażyk relaksacyjny

Biedroneczka mała po trawce biegała. –
(delikatnie poruszamy palcami w różnych kierunkach)
Nóżkami tupała,
(naprzemiennie uderzamy w plecy otwartymi dłońmi)
rączkami machała.



(masujemy plecy obiema rękami)
Potem się ślizgała
(przesuwamy zewnętrzną stroną dłoni do góry)
do góry i w dół.
(wewnętrzną w dół)
W kółko się kręciła
(rysujemy rękami koła w przeciwnych kierunkach)
i piłką bawiła.
(delikatnie uderzamy pięściami)
Gdy deszcz zaczął padać,
(stukamy palcami wskazującymi z góry na dół),
pod listkiem się skryła
(rysujemy obiema rękami kształt liścia)
i bardzo zmęczona spać się położyła.
(kładziemy się obok i przytulamy do dziecka).

KP4 ćw.1-2 str.42-42, ćw.1 str.44 /dz.5letnie/

KP3 str.75-76 /dz.4letnie/

,,Biedronka i muchomor”- osłuchanie z piosenką.
1. Zobaczyła raz biedronka,

Czerwonego muchomorka,

Co kapelusz miał w kropeczki,

Tak jak wszystkie biedroneczki.

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka,

Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x)

2. Miał muchomor kropki białe,

Okrąglutkie i wspaniałe,

Więc biedronka je zabrała

I się sama w nie ubrała.

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x)

3. Kropki stracił pan muchomor

I ze złości tupnął nogą,

Jednak nic to nie zmieniło,

Bo biedronki już nie było.

Śpiewające Brzdące - Biedronka i muchomor - Piosenki 
dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE&feature=emb_title


Ćwiczenia artykulacyjne

Dz. maszeruje w trakcie trwania zwrotek piosenki. Podczas refrenu śpiewa.

Stemplowana łąka
Białą kartkę papieru składamy w kulę, moczymy ją w zielonej farbie a następnie odbijamy na 
niebieskiej kartce. Czekamy chwilę, że wyschnie. Na tak przygotowanej kartce stemplujemy 
patyczkami kwiaty mocząc je w farbie i odbijając. Im więcej kwiatów tym ładniejsza łąka. W 
ten sam sposób stemplujemy kilka motyli.

Materiały:

 błękitny karton 

 biała kartka - do zgniecenia 

 farby 

 patyczki kosmetyczne

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=q85x875FfGc&feature=emb_title

 – „Motyl na suficie” Podnosimy głowę do góry i nosem kreślimy na suficie leżące 
ósemki (znak nieskończoności).

– ,,dźwięki łąki”- ćwiczenia relaksacyjne.

Połóżcie się wygodnie na podłodze, zamknijcie na chwilę oczka i posłuchajcie.

Odgłosy łąki
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=q85x875FfGc&feature=emb_title
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/361-stemplowana-laka
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