
Piątek 08.05.2020 

Temat: Zabawy na łące. 

1. Ćwiczenie przy muzyce : Ręce do góry 
https://www.youtube.com/watch?v=R7i8g59NI5I 

2. Ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami graficznymi – 

Dmuchawce.  

Wydłużanie fazy wydechowej, wzmacnianie drobnych mięśni dłoni. Dla 

każdego dziecka: kawałki waty, kartka, kredki. Dzieci otrzymują kawałki 

waty. Palcami rozrywają watę na strzępy. Następnie kładą na otwartej 

dłoni, zdmuchują i obserwują powolne spadanie dmuchawców na 

podłogę. Po zabawie przedstawiają dmuchawce na papierze: stawiają na 

kartce dużą kropkę i rysują od niej we wszystkich kierunkach linie proste. 

Na koniec dorysowują łodyżkę i liście.  

3. Dla chętnych : Dmuchawce na łące- praca plastyczna 
https://www.youtube.com/watch?v=7RvaGBJ8yIs 

4. Bajki Gilusia. Proste działania matematyczne: dodawanie i odejmowanie 
https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg 

5. KARTY PRACY W KSIĘŻCE część 5 

• 5, 6  lat :  str. 37, 

6. Zabawa wyrabiająca umiejętność modulowania głosem – Różne zdania. 

Dzieci powtarzają różne zdania:  

zdanie pytające, zdanie oznajmujące, rozkazujące, wykrzyknikowe. 

Przykładowe zdania:  

� Na łące mieszka biedronka.  

� Wydaje mi się, że nad łąką gromadzą się deszczowe chmury.  

� Czy chrabąszcz potrafi fruwać?  

� Uwaga, osy! Uciekaj!  

7. Zagadka: 

Są bardzo pożyteczne, bo mszyce zjadają. 

 Czerwony płaszczyk i czarne kropki mają. (biedronki)  

8. KARTY PRACY W KSIĘŻCE część 5 

• 5, 6  lat :  str. 38,39 

9. Rozmowa na temat biedronek.  

Zdjęcia biedronek: dwukropki, siedmiokropki, dziesięciokropki, 

dwudziestokropki i biedroneczki łąkowej.  

 



 

Co wiecie o biedronkach? 

Ile kropek mają biedronki?  

Czy wszystkie biedronki są czerwone?  

Biedronki są pożytecznymi owadami, gdyż zjadają mszyce. Zimę spędzają w 

ciepłych i zacisznych miejscach, np.: w szczelinach, w korze drzew, pod 

parapetami, w liściach. W Polsce występuje kilka gatunków biedronek. 

Najczęściej spotykane są biedronka siedmiokropka i biedronka dwukropka. Mają 

czerwony pancerzyk i czarne kropki. Nieco inaczej wyglądają biedronki 

dziesięciokropki. Mają pomarańczowo-czerwony pancerzyk i czarne kropki. 

Biedronki dwudziestokropki mają żółty lub kremowy pancerzyk i czarne kropki. 

Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk i czerwone lub żółte kropki. 

Biedronki, choć są maleńkie i delikatne, potrafią bronić się przed wrogami. 

Wydzielają żółtą, nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają przeciwnika.  

 

 


