
MAŁY ENTOMOLOG 

1.Entomolog to osoba interesująca się owadami lub naukowiec zajmujący się 

badaniami owadów, a entomologia to nauka – dział zoologii zajmujący się owadami.  

2. Zobacz i poznaj to miejsce pełne ciekawostek ,,Łąka – rośliny i zwierzęta’’, Edvard Grieg – 

Poranek. Podziel na sylaby mieszkańców i rośliny, które rozpoznasz w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

 

3. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem -,,Prawda czy plotka?’’.Czytamy 

dziecku rymowanki Joanny Wołoch, a dziecko określa, czy zdanie jest prawdziwe 

(podskakuje), czy fałszywe (tupie).  

 Piękny motylek – każdy to powie – kapelusz nosi na swojej głowie.  

 Pszczółki na łące nektar zbierają, żółte paseczki na odwłoku mają.  

 Raz mrówka mała – jak głosi plotka, wybrała na męża małego kotka.  

 I duży, i mały – każdy z nas to wie, że osa może użądlić cię.  

 Każda biedroneczka siedem kropek ma, do tego na gitarze bardzo pięknie gra. 

  Pająk zaplata pajęczą sieć, bo na śniadanie muszki chciałby zjeść.  

 Konik polny podskakuje w swym różowym fraku, a gdy się zmęczy, to siada na 

czerwonym maku. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


4. Wycieczka na łąkę – poznanie świata roślin i zwierząt. W słoneczny dzień możemy wybrać 

się z dzieckiem na pobliską łąkę i pokazać mu np. mniszka lekarskiego, różne gatunki traw, 

koniczynkę, jaskry, stokrotki itd. Z zebranych na łące roślin dziecko będzie mogło zrobić 

swój zielnik – zbiór zasuszonych roślin. 

5. Zabawa  z piłką - ,,Kolory’’. Rzucamy do siebie piłką, podając nazwę dowolnego koloru. 

Osoba do której leci piłka musi ją złapać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usłyszy kolor czarny. 

6. Nauka piosenki (słowa: Urszula Piotrowska, muzyka: Magdalena Melnicka – Sypko.) 

Dzieci słuchają uważnie i zapamiętują jakie zwierzęta w niej występują. 

,,Lubię leżeć na trawie’’ 

1. Lubię leżeć na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie . 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka . 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka . 

 

2. Motyl siada na ziołach, 

obok kręci się pszczoła, 

nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki . 

Nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki . 

 

3. Nie uwierzysz, kolego, 

idą mrówki gęsiego, 

każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem . 

Każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem . 

 

4. Skacze, hop!, polny konik, 

woła, by za nim gonić . 

Wolę leżeć na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie . 

Wolę leżeć na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie. 

 

Piosenkę możecie posłuchać tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros


7. Zabawa ruchowa ,,Kto mieszka na łące?’’. Dzieci poruszają się według wskazówek: 

 mrówki – ustawiają się jeden za drugim i maszerują zgodnie z rytmem  muzyki 

  motyl – stojąc w miejscu powoli poruszają wyciągniętymi do boku wyprostowanymi 

w łokciach rękami 

  pszczoły – bzyczą i biegają na palcach po dywanie 

 konik polny – skaczą po dywanie jak koniki polne 

Sygnałem do zabawy jest gra na tamburynie i pokazanie obrazka.(możemy wykorzystać te 

poniżej) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE KA (kącik artysty), K.(karta) 28  

 



8.Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest motyl?”. Pokazujemy dziecku plansze z obrazkami 

kwiatów z motylami. Dziecko ma za zadanie określić położenie motyla w  stosunku do 

kwiatka przy użyciu pojęć: na, pod, przed, za, obok, nad.  

 

 

 

 

 

 



CIEKAWOSTKI. Co obserwuje entomolog? 

 

 

 



 

 

 


