
Środa 20.05. Klasy 0       

WIOSNA NA ŁĄCE 

Cele: 

- reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- poznawanie budowy biedronki 

1.Obejrzyj proszę filmik, w którym pani Dominika Barylska czyta dzieciom 

opowiadanie „Łąka”. 

  https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo    

Odpowiedz na pytania: 

 Gdzie wybrały się dzieci z wychowawczynią? 

 Jaka była wtedy pora roku? 

 Jaki był miesiąc? 

 Jakie zwierzęta widziały dzieci? 

 Jaki kolor ma biedronka? 

2. Wypełnij kartę pracy cz. 4, str. 42. Policz pszczoły, połącz pszczoły                          

z obrazkiem plastrów, do których lecą. Dokończ kolorowanie plastrów miodu. 

3. Wysłuchaj teraz piosenki ”Wiosna na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

Spróbuj powtarzać refren, wsłuchaj się w treść piosenki. 

4. Zabawa ruchowa 

Po wysłuchaniu całej piosenki poproś rodzica o wspólną zabawę ruchową         

w rytmie jej melodii. 

Rodzic co jakiś czas będzie zatrzymywał muzykę, wtedy Ty (podczas przerwy w 

muzyce)robisz skok w przód, dwa kroki w tył; skok w przód, skok w tył; obrót 

wokół siebie. A  gdy słyszysz dźwięki piosenki wykonuj różne zadania np.: 

 Biegnij na palcach po okręgu 

 Przeskakuj z nogi na nogę 

 Wykonuj skoki obunóż itp.               Wesołej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


5. A teraz przyjrzyj się obrazkowi. Co widzisz? 

Tak to oczywiście biedronka! Wszyscy bardzo je lubimy. Czy wiesz, jak 

zbudowana jest biedronka? 

                      

             

Pokaż proszę na ilustracji części ciała biedronki: 

- pancerz a pod nim skrzydła 

- nogi 

- głowę  

- oczy 

- aparat gębowy 

- nogi 

- czułki 

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia 

przeobrażenia(tak jak np. motyl). W Polsce  najczęściej spotykanymi gatunkami 

biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie 

wskazuje na wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne bo zjadają mszyce 

– szkodniki roślin.   



6. Teraz  proszę o wykonanie pracy plastycznej „Biedronka”. A tu kilka 

inspiracji  

 

 

 

 

  



                                 

 

    7. Zapraszam na ćwiczenia logorytmiczne ”Rób to, o czym mówi wiersz”. 

Poruszaj się zgodnie z tekstem wypowiadanego przez rodzica wierszyka. 

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok,  

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroki trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć! 

Wokół obróć się, raz dwa, 

piłka skacz , hop-sa-sa. 

Ręce w górę i na boki, 



Zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

I wyciągnij w górę nogę. 

 

Powodzenia  

Dla chętnych. 

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej nazwy zwierząt 

zamieszkujących łąki, podziel ich nazwy na sylaby a następnie na głoski.  

- motyl, ćma, mucha, biedronka, mrówka, pszczoła, osa, bąk, komar. 

 

 Zapraszam do ogladania filmu „Wedrówki Skrzata Borówki”- Łąka.  

Skrzat Borówka to edukacyjny program dla dzieci przedstawiający świat 

przyrody i ekologii. Dziś skrzat Borówka odwiedzi swoja kuzynkę 

koniczynkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

