
Data 12.05.2020 

Temat: Biedroneczki są w kropeczki 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Wypowiada się na temat zaobserwowanych owadów 

• Chodzi na czworaka 

• Śpiewa piosenkę na powitanie raz głośno a następnie cicho. 

• Przelicza kropki, wykonuje polecenia  

• Biega wokół dywanu  

• Słucha i wypowiada się na temat bajki 

• Samodzielnie zakłada buty 

• Wycina wcześniej narysowaną biedronkę 

• przenosi palcami guziki na sylwetkę biedronki 

• lepi biedronkę z plasteliny 

 

 

 

1. Oglądanie dostępnych książek, albumów przyrodniczych 

przedstawiających różne owady.  

2. „Biedronki” zabawa z elementami czworakowania. 

Dziecko swobodnie poruszają się  na czworaka po pokoju  w rytmie 

dowolnej muzyki na przerwę w muzyce przykuca (siada „na listku”). 

3. „Cicho – głośno” zabawa muzyczna 



https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-

GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3  

Dziecko śpiewa piosenkę raz głośno, następnie cicho piosenkę na 

powitanie.  

4. „Ile kropek ma biedronka” zabawa matematyczna, liczenie do 3. 

(załącznik nr 1) 

Dziecko otrzymuje biedronkę bez kropek i 6 czarnych kropek. Dziecko układa 

odpowiednią liczbę kropek : 

• Połóż jedną kropkę  na skrzydełku, przelicz ile jest kropek? 

• Połóż po jednej kropce na skrzydełku, przelicz, ile jest kropek ? 

• Połóż na prawym skrzydełku jedną kropkę, a na lewym dwie kropki, 

przelicz, ile jest kropek? 

• Połóż na lewym skrzydełku jedną kropkę, a na prawym dwie kropki, 

przelicz, ile jest kropek.  

• Połóż na lewym skrzydełku 3 kropki i na prawym 3 kropki, przelicz ile 

jest kropek na każdym skrzydle 

5. „Wyścig biedronek” zabawa bieżna (załącznik nr 2)  

Do zabawy będą potrzebne 3 biedronki możesz je sam narysować.  

• Biedronka z jedną kropką na skrzydełku- obiegnij swój dywan 

jeden raz i usiądź przed dywanem 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3


• Biedronka z dwoma kropkami na skrzydle- obiegnij dwa razy swój 

dywan i usiądź przed dywanem 

• Biedronka z trzema kropkami na skrzydle- obiegnij trzy razy swój 

dywan i usiądź przed dywanem 

6. „Popołudnie z bajką” słuchanie bajki wybranej przez dziecko. 

https://www.youtube.com/watch?v=yvz4rn7WKxM 

7. „Jestem samodzielny” kształtowanie samodzielności- ćwiczenia w 

samodzielnym zakładaniu butów. 

Pamiętamy o ćwiczeniach w samodzielnym zakładaniu butów.   

8. „Biedronka” wycinanie sylwetki biedronki 

Narysuj na dużej kartce biedronkę i pokoloruj ją. Następnie wytnij 

sylwetkę biedronki .  

9. „Kropki dla biedronki” zabawa rozwijająca motorykę małą 

Na kartce papieru narysuj dużą biedronkę. (załącznik nr 3). 

  Z foli aluminiowej zrób  nieduże kuleczki , będą one kropkami biedronki. 

Następnie przenoś kulki foli z pojemniczka na sylwetkę biedronki 

10. Lepienie z plasteliny biedronki 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. Koniecznie 

prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na 

adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvz4rn7WKxM


Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 


