
Biedroneczki są w kropeczki. 

Wszyscy się witamy, 

dobry humor mamy. 

Zatańczymy, zaśpiewamy 

wesoło zagramy. 

 

 „Kwiatowy rytm” – na początek dnia proponuję zabawę matematyczno – plastyczną.  

Na wąskim pasku papieru narysujcie kwiaty kontynuując rozpoczęty rytm np. 3 stokrotki, 2 żonkile, 1 

kwiat niebieski itp. 

 
źródło obrazów: https://mala275.blogspot.com/2017/05/gra-memo.html 

 Posłuchajcie Polki Pizzicato Johanna Straussa 

https://ninateka.pl/audio/johann-strauss-syn-polka-pizzicato  

Poruszajcie się jak motyle (zwiewnie, szybko, na paluszkach). Kiedy usłyszycie muzykę graną wolo – 

poruszajcie się jak niedźwiedzie (drepczą wolno, krok za krokiem).  

 

 Potańczcie jak motyle w rytm walca  

https://www.youtube.com/watch?v=FwlGSaVchY4&feature=youtu.be  

 

 Co wspólnego mają biedronka i muchomor? No właśnie kropki. 

O kropkach jest ta piosenka. 

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

 

 „Prawda czy fałsz – zgaduj-zgadula”  

Posłuchajcie zdań i powiedzcie, które jest prawdziwe. 

 

 Stokrotki i maki to owady. 

 Bocian ma zielony dziób. 

 Bocian ma długie, czerwone nogi. 

 Na łące rośnie dużo kwiatów. 

 Żaby są zielone i maja pióra. 

 Żaby lubią wodę.  

 Motyle mają skrzydła. 

 Ślimak porusza się bardzo szybko. 

źródło: https://image.spreadshirtmedia.net/image-
server/v1/mp/designs/13273284,width=178,height=178,c
olors%5B0%5D%3DD41C3B,colors%5B1%5D%3DFFFFFF,co
lors%5B2%5D%3D000000,version=1574149722/biedronka
-i-muchomor.png  
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 Na łące spotkacie też biedronkę – zapraszam do ćwiczeń oddechowych. 

Wytnij z czarnego papieru kropki (10 sztuk różnej wielkości). Za pomocą słomki przekładaj kropki na 

biedronkę.  

 

źródło: https://www.pinterest.at/pin/722968546406026030/ 



 „Na łące” – jesteś spostrzegawczy, rozpoznasz mieszkańców łąki? To owady i pajęczaki. Połącz 

obrazek z jego cieniem.  

 



 Muzyczna zabawa – śpiewające rymowanki w opracowaniu Doroty Kossakowskiej na dźwiękach 

gamy C-dur. 

 

 Bocian leci, żaby szuka, 

/do – re – mi – fa – sol – la – si – do/ melodia 

Złapać żabę to jest sztuka. 

/do – si – la – sol – fa – mi – re – do/ melodia 

 

 Ślimak idzie do sadzawki, 

Może znajdzie dwie truskawki. 

 

 Trzy biedronki przyleciały, 

I po cztery kropki miały. 

 

 Pszczoła siedzi na rumianku, 

Przyleciała o poranku. 

 

 Dwa komary się spotkały, 

Długo z sobą rozmawiały. 

 

 Słońce jasno świeci w górze, 

I osusza dziś kałuże. 

 

 Biedronka – zabawa manipulacyjna. Jak ją zrobić? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqX23bCdRpQ&feature=youtu.be  

Etapy pracy: Przygotuj kartki papieru w kolorze czarnym, czerwonym, zielonym, dziurkacz, kawałek 

sznurka. Wytnij liść, biedronkę, połącz elementy. Dobrej zabawy.  

 

  „Na łące” – jak wygląda biedronka, jak wygląda motyl? Porozmawiajcie o tych owadach. Pora na 

zabawy plastyczne, stwórzcie dowolną techniką obrazki, na których pojawią się biedronki i motyle. 

Podpowiedź jakim kolorem pomalować kropki biedronki znajdziecie w linku 

https://www.youtube.com/watch?v=jxI40zp5wos&feature=youtu.be   

 

 Na dobranoc – poproście rodziców o przeczytanie bajki „O żabach w czerwonych czapkach” Heleny 

Bechlerowej lub jej posłuchajcie.  

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

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 

Małgorzata Juraszczyk 
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