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Temat: Biedroneczki 
 
 

• Ćwiczenia oddechowe Spokojnie oddychamy na łące. 

Mała (lekka) książka dla każdego dziecka. 

Rodzic prosi dziecko, aby położyło się na plecach i wyobraziło sobie, że 

znajduje się na łące. Rodzic proponuje dziecku, że nauczy się spokojnie 

oddychać, kładzie więc na brzuchu dziecka książkę i określa prawidłowy tor 

oddechowy: wdech nosem – wydech ustami. 

 

• Zagadka o biedronce. 

Ma kubraczek czerwony 

W czarne kropki ustrojony. 

Wiosną budzi się do słonka. 

Czy już wiecie? To…(biedronka) 

 

• Wprowadzenie – omówienie wyglądu biedronki. 

 

 
 
 

Rodzic pokazuje dzieciom obrazek biedronki z 2 oraz z 7 kropkami. 

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



Wyjaśnia, że ilość kropek na skrzydłach biedronki nie określa jej wieku, lecz 

gatunek. Następnie pyta:  

Jaka jest biedronka?,  

Jak wygląda?  

 

Ciekawostka 

Biedronka to owad z rodziny biedronkowatych obejmującej niewielkie 

chrząszcze 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. 

Wzrok biedronek jest wyjątkowo słaby i zwykle muszą niemal dotknąć mszycy, 

żeby ją rozpoznać.  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.  

 

• 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. 

 

 

• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Biedronka Lola”- 

Załącznik.                   

          (Piosenka do nauki na kilka dni). 

 

Biedronka Lola spod parasola patrzy, jak pada deszcz. 

I z kropelkami, ponad polami, chce w berka bawić się. 

 

Ref. Skaczą kropelki, kap, kap. 

- Złap nas, biedronko, złap, złap. 

Bębnią w parasol, bam, bam. 



- Już was kropelki mam. x2 

 

 Skończył się deszczyk, 

a Lola jeszcze w łapkach parasol ma, 

bo wietrzyk z drzewa 

kropelki zwiewa 

i w berka można grać. 

 

Ref. Skaczą kropelki, kap, kap ... 

 

• Biedronka z plasteliny – jak ulepić?  Potrzebna będzie plastelina 

czerwona i czarna, ewentualnie biała. Jeżeli dziecko nie ma plasteliny, można 

zrobić z dowolnego materiału jaki jest w domu lub dowolną techniką, np. z 

papieru kolorowego, masy solnej, bibuły itp. 

Nagranie filmiku jak ulepić biedronkę znajduje się pod linkiem, który został 

umieszczony poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


