
MATERIAŁY DLA GRUPY BIEDRONEK, 18.05– 22.05.2020 r 

Temat kompleksowy: MIESZKAŃCY ŁĄKI 

 

1.Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Łąka. 

 

Był piękny majowy dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer. Chłopcy bardzo chcieli iść na 

boisko, żeby popatrzeć, jak trenują piłkarze, ale pani powiedziała, że na łące dzieje się o wiele 

więcej ciekawych rzeczy. 

– Przecież łąka to tylko trawa, nic więcej tam nie ma – zmartwił się Tomek. 

– Na pewno są ptaki. Dziadek mi o nich opowiadał – odezwał się Olek. – Może nawet będzie 

jakieś gniazdko. 

– A w gniazdku jajeczka – dodała Ada. 

– Postaramy się policzyć na palcach wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – zaproponowała 

pani. 

Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się wspaniała zabawa. 

– Konik polny! – zauważyła Kasia. 

– Ale wysoko skacze! 

– A ja widzę biedronki – Małgosia położyła jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły bliżej. 

– Jaki kolor ma biedronka? – spytała pani. 

– Czerwony. 

– I ma czarne kropeczki. 

– A ja widziałem kopter! – krzyknął mały Jaś. 

– Co to jest kopter? – zdziwił się Olek. 

– Może chodzi o helikopter? – zapytała z uśmiechem pani. – Chyba wiem, co widziałeś. To z 

pewnością była ważka. Ważki mają dużą głowę, podłużny tułów i skrzydełka podobne do śmigła. 

– O! Lecą następne! – zawołał Piotruś. 

– Proszę pani, a tu są dziury! 

Wszyscy podeszli bliżej, żeby je zobaczyć. W ziemi znajdowały się głębokie tunele. 

– Ciekawe, kto w nich mieszka. Jak myślicie? 

– Pająk – powiedziała Zosia. 

– A ja myślę, że smok. 

Pani wyjaśniła przedszkolakom, że w takich norkach mieszkają myszki nornice i poprosiła 

dzieci, żeby nie wkładały tam patyków ani nie wrzucały kamieni. 

– To jest domek myszki, więc nie wolno zakłócać jej spokoju – powiedziała. 

Dzieci zauważyły też kilka kopców kreta, większych niż babki z piasku. Cała łąka tętniła życiem, 

aż zabrakło paluszków do liczenia pszczółek, trzmieli, kosmatych bąków, skowronków i motyli.  

 

Dzieci zrozumiały, że w maju cała przyroda rozkwita, a na łąkach rosną stokrotki, chabry, maki 

i wiele innych pachnących kwiatków. 

Po powrocie do przedszkola dzieci nauczyły się nowej piosenki: 

Motylek 

Usiadł w maju na kwiatku 

motylek. 



Tupnął nóżką, a z kwiatka 

spadł pyłek. 

Machnął łapką i z kwiatka 

spadł płatek. 

Ach, nabroił ten motyl 

gagatek! 

Teraz fruwa i leczy 

rabatki. 

I udaje, że skrzydła 

to płatki. 

Chciała zerwać kwiatuszek 

Agatka. 

Teraz wącha motylka, 

nie kwiatka! 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

 

 Dokąd dzieci wybrały się na spacer? 

 Wymieńcie zwierzęta, które dzieci widziały na łące? 

 Jakie zwierzątka kopią kopce na łące? 

 Gdzie mieszkają myszy polne? 

 O czym była piosenka, której nauczyły się dzieci? 

 

 

                      

 

 



                      

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



                    
 
 

2. " Gdzie znajduje się motylek/biedronka/pszczoła"- zabawa dydaktyczna. 

Rodzic umieszcza na tablicy korkowej/na stole sylwetę kwiatka oraz wybranego mieszkańca 

łąki. Zadaniem dziecka jest określenie położenia sylwety owada w stosunku do kwiatka przy 

użyciu pojęć: na, pod, nad, obok, między, wyżej, niżej, bliżej, dalej. 

 

 

3.Zabawa ruchowa ,,Poruszamy się jak…’’ 

Dziecko w rytm muzyki porusza się jak: 

• motyl – biega i macha rękami 

• konik polny – skacze obunóż 
• bocian – unosi zgięte w kolanach nogi wysoko do góry 

• żaba – podskakuje z przysiadu podpartego 

 

4.Ćwiczenie oddechowe ,,Motyle nad łąką’’ 
Potrzebne: motyle wycięte z kolorowego papieru, zielona kartka, słomki 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie papierowych sylwet motyli na zieloną kartkę symbolizującą 
łąkę za pomocą słomki. Dziecko kładzie słomkę na sylwetę motyla, wciąga powietrze i przenosi 

motyla w ten sposób na łąkę. 
 

5. Opowieści z łąki 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMoa8coSepM 

 



https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c 

 

6.Poznawanie kolorów tęczy 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dziecko nazywa kolory, jakie tworzą tęczę i razem z rodzicem liczy, ile jest kolorów. Rodzic 

tłumaczy, że aby tęcza mogła być widoczna, są potrzebne słońce i deszcz. 

Dziecko maluje palcami moczonymi w farbie tęcze. 

 

7. Tęcza z kolorowych cukierków – praca badawcza 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8BqgSfDIE 

 

 

8. Zabawy ruchowe: 

• Biedroneczka 

Dziecko-biedroneczka poruszają się po pokoju w rytmie wystukiwanym na 

tamburynie/bębenku. Podczas przerwy w grze przykuca – odpoczywa na trawie. 

• Motyle i kwiaty. 

Dziecko-motyl fruwa nad łąką, omijając kolorowe przeszkody (kwiaty), w rytmie 

wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze przykuca. 

• Pszczółki na łące 

       Podczas muzyki dziecko -pszczółka fruwa na łące, na przerwę w muzyce - pszczółka   

zbiera z kwiatów nektar i spożywa. 

• Przestraszone żabka 

       Dziecko – żabka skacze po dywanie w różnych kierunkach dookoła stawu ułożonego ze  

sznurka. Mocne uderzenie w bębenek sygnalizuje nadejście bociana. Przestraszona żabka jak 

najszybciej wskakuje do stawu i nieruchomieje. Dwa uderzenia w bębenek sygnalizują odejście 

bociana, żabka może ponownie skakać. 
 

9. Gąsienica z kół origami 

 



10. Zabawa matematyczna „ Gąsienica”. 

Do zabawy możemy wykorzystać kolorowe zakrętki, pomponiki albo wycięte z kolorowego 

papieru koła. Rysujemy na kartce papieru gąsienice wg wzoru zamieszczonego w załączniku. 

Rodzic rozsypuje kolorowe koła na dywanie – łące. Dziecko postępują zgodnie z poleceniami 

rodzica: segreguje koła ze względu na kolor, układa sekwencje rozpoczęte przez rodzica: 

czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty…, układa dowolne sekwencje. Następnie umieszcza 

kolorowe koła tak, aby utworzyć gąsienice. 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

11.Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha”. 

Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze części ciała wymienione 

w rymowance i przegania owady. 

Lata mucha koło ucha, 

lata bąk koło rąk, 

lecą ważki koło paszki, 

lata pszczoła koło czoła, 

lata mucha koło brzucha, 

lecą muszki koło nóżki, 

biegną mrówki koło główki, 

pełznie gąsieniczka koło policzka. 

 

12. Nauka piosenki ,,Mała biedroneczka’’ K. Bożek – Gowik 
 

1. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapał ją pajączek w swoja 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 te 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… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

 

13. Przygoda biedronki – historyjka obrazkowa 

Dziecko przygląda się każdemu obrazkowi, opowiada, co się dzieje na każdym obrazku oraz 

kogo spotkała biedronka na łące. 



 
 

14. Rozwiązywanie zagadek 

• Ma długie nogi i dziób czerwony, 

wrócił niedawno z dalekiej strony. 

Z żabkami raczej niechetnie gada, 

taka to jego największa wada. (bocian) 

 

• Skaczą zielone po majowej łące, 

ogrzewa je ciepłe, wesołe słońce. (żaby) 

 

• Gdy zaświeci słonko nad majową łąką,  

wesoło latają i kolorowe jak onekwiaty odwiedzają. (motyle) 

 

• Z łąki do bukietów trafiają 

i piekny, czerwony kolor mają. (maki) 
 



15. Kwiaty łąkowe 
 

 

    
         chaber bławatek                                      mak polny 

 

 

                     
                                mniszek pospolity 
 

16. Dokończ zdanie 

• Żaby mieszkają na … 

• Dziób bociana jest koloru … 

• Biedronki maja ubranko w … 

• Maki i chabry rosną na … 

• Żaby są koloru … 

• Motyl ma kolorowe … 

• Na łące rośnie dużo … 

• Na grzbiecie swój domek nosi … 

• Słodki miodek dają nam … 

  



 



 







       









DODATKOWO: 

 

 Wysłuchanie piosenki „Pszczółka Maja-taniec” 

Dziecko wspólnie z rodzicami śpiewa piosenkę. W czasie piosenki poruszają się 
wg wskazówek, improwizując ją ruchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

 Wiersz ,,Mieszkańcy łąki’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U&fbclid=IwAR2u5_u9TX0jptzAPdoGHBzo8

97LQ6iUV2_LCU5kIqpCJNlGguR0v465O9g 

 

 BAJKA ,,Wędrówki Skrzata Borówki ,,Łąka’’ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_title 

 

 Ćwiczenia narządów mowy: 
•Bocian i żaba – dzieci naśladują dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwierają je  

i zamykają, a następnie rozciągają szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała 

się przed bocianem. 

• Biedronka ma dużo kropek – dzieci rysują czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy 

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry. 

• Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dzieci unoszą język do góry, 

w stronę nosa, a potem znów chowają za górnymi zębami.  

• Pszczoła – dzieci naśladują bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

• Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dzieci poruszają naprzemiennie językiem od 

jednego do drugiego kącika ust.  

                                MIŁEJ PRACY! 


