
 

Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś witam się z Wami bardzo muzycznie. Na początek zapraszamy na taniec  

z żabkami, a gdy już zatańczycie usiądźcie wygodnie i spróbujecie wraz z całą rodziną nauczyć 

się piosenki pt. „Mała biedroneczka”. 

 

„Żabie kroki” 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 
 

 

„Mała biedroneczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=vTyC8xJa9rs 

 

„Mała biedroneczka” 

1.Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę. 

,,Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba, 

przynieś mi kawałek chleba. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=vTyC8xJa9rs


2. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapał ją wróbelek, niesie tę 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… 

 

 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu 

▪ Gdzie latała mała biedronka? 

▪ Ile kropek miała mała biedroneczka? 

▪ Jakie zwierzęta spotkała na łące? 

▪ Co powiedziało jej każde zwierzątko? 

 

 

A teraz zapraszamy Was do wysłuchania kilku zagadek z majowej łąki. Jesteśmy ciekawe, 

który KRASNAL zna wszystkie odpowiedzi.  

 

„Na majowej łące – zagadki” 

https://www.youtube.com/watch?v=anYx7nJCI4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=anYx7nJCI4s


Zadanie 1.  „Biedroneczka są w kropeczki” – policz kropki na skrzydełkach biedronki  

i  sprawdź czy zgadza  się cyfra umieszczona pod skrzydełkami. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/372743306659785604/ 

 

 

 

 

Zadanie 2. „Liczymy kropki” –  Wytnij poniższe kwadraty z biedronkami oraz cyframi.  

Policz kropki na skrzydłach biedronki, przyklej biedronki do kartki, a następnie przyklej pod 

biedronkami  kwadracik z odpowiednią cyfrę. 
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https://pl.pinterest.com/pin/372743306659785604/


 

https://pl.pinterest.com/pin/583990276668984606/ 

https://pl.pinterest.com/pin/583990276668984606/


Zadanie 3. „Biedronka” -  wytnij kwadraty z biedronkami i ułóż je pod względem wielkości 

obrazków zaczynając od najmniejszego. Po ułożeniu przyklej biedronki do kartki od 

najmniejszej do największej. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/727190671065447242/ 

https://pl.pinterest.com/pin/727190671065447242/


Zadanie 4. „Biedronka” – Połącz kreski.  Dokończy rysować biedronkę a następnie pokoloruj 

kredkami świecowymi obrazek. 

 

 

 

http://www.cauchy.pl/kolorowanki-1/rysowanie-edukacyjne-dla-dzieci/biedronka/ 

http://www.cauchy.pl/kolorowanki-1/rysowanie-edukacyjne-dla-dzieci/biedronka/


Zadanie 5.  „Kodowani” – rysuj linię od biedronki do listka tak jak wskazują cyfry i strzałki. 

 

 

 



 
https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie/ 

 

Zadanie 6.  Jak narysować biedronkę 

 

„Biedroneczka - RYSOWANE WIERSZYKI” 

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&feature=youtu.be 

 

A na koniec jak zwykle ciekawa praca plastyczna. 

 

 „Biedronki” 

 

Materiały: 

 

• kartka czerwona 

• kartka czarna 

• kartka biała 

• klej 

• nożyczki 

https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie/
https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&feature=youtu.be


 
http://www.kiedymamaniespi.pl/2017/03/30-pomyslow-na-wiosenne-zabawy-plastyczne-dla-dzieci.html 

 

 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć zapraszamy na krótki film o biedronkach: 

 

„Czy BIEDRONKI są POŻYTECZNE?” 

https://www.youtube.com/watch?v=I3uTZKfxysg&amp=&t=89s 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

http://www.kiedymamaniespi.pl/2017/03/30-pomyslow-na-wiosenne-zabawy-plastyczne-dla-dzieci.html
https://www.youtube.com/watch?v=I3uTZKfxysg&amp=&t=89s
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
https://i2.wp.com/www.kiedymamaniespi.pl/wp-content/uploads/2017/03/Paper-Ladybug-Collage-1.jpg?ssl=1
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