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11.05 

 

TEMAT: BIEDRONECZKI 

 

 

• Ćwiczenia oddechowe Spokojnie oddychamy na łące. 

 

Mała (lekka) książka dla każdego dziecka. Rodzic prosi dzieci, aby położyły się na plecach i 

wyobraziły sobie, że znajdują się na łące. Rodzic proponuje dzieciom, że nauczą się  spokojnie 

oddychać. Rodzic kładzie na brzuchu każdego dziecka książkę i określa prawidłowy tor 

oddechowy: wdech nosem – wydech ustami. 

 

• Wprowadzenie – omówienie wyglądu biedronki. 

Obrazek biedronki, rysunek biedronki bez kropek, 7 kropek. Rodzic  pokazuje dzieciom obrazek 

biedronki z 2 oraz z 7 kropkami. Informuje dzieci, że w naszym kraju występują biedronki z 2 i 7 

kropkami. Następnie pyta: Jaka jest biedronka?, Jak wygląda? Dzieci opisują jej wygląd, swoje 

skojarzenia itp. 

 

 • Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mała biedroneczka (sł. i muz. K. Bożek-Gowik) 

 

 

1. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

 Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba, 

przynieś mi kawałek chleba. 

 

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

 Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę. 

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć... 



3. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapała ją żaba i po wodzie płynie. 

 „Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

Ref.: Biedroneczko, leć... 

 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Gdzie latała mała biedronka? 

− Ile kropek miała mała biedroneczka? 

− Jakie zwierzęta spotkała na łące? 

− Co powiedziało jej każde zwierzątko? 

 

• Nauka refrenu piosenki Mała biedroneczka fragmentami, metodą ze słuchu. 

 

Dzieci powtarzają za rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za rodzicem  śpiewają te fragmenty. 

Jeśli chcą, mogą na koniec zaśpiewać refren samodzielnie. 

 

• Zabawa językowa Polne rośliny. 

 

Obraz (np. U. Lemańskiej Majowa łąka) i obrazek przedstawiający ukwieconą majową łąkę; 

obrazki: mniszka pospolitego, chabra, maku (jeśli to możliwe, również zerwane kwiaty). 

Rodzic  prosi, aby dzieci opisały obraz i obrazki. Następnie rodzic prezentuje trzy obrazki (mniszek 

pospolity, chaber, mak) i nazywa te rośliny. Wspólnie z dziećmi, dzieli rytmicznie (na sylaby), 

każdą nazwę. Następnie prezentuje żywe okazy i prosi dzieci, aby wypowiedziały się na ich temat 

(mogą to być skojarzenia, wypowiedzi dotyczące wyglądu, zapachu itp.) 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 46 

Dzieci: 

− mówią, co robią na łące poszczególni członkowie rodziny (na podstawie obrazka), 

− nazywają przedmioty, mówią o ich przeznaczeniu i dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby). 

 

• Kolorowanka Biedronka 

Dla  dziecka: kolorowanka przedstawiająca biedronkę, czerwone, pomarańczowe i czarne kredki. 

Dzieci: − nazywają kolory, których użyją do kolorowania rysunku, − kolorują biedronkę 


