
Otocz pętlą  owady, które spotkasz na łące. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy logiczne myślenie.  

                                                         

 

                                                      

 

                                     

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronkowate 
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Czy byłeś  kiedyś  na łące? Jakie zwierzęta spotkałeś? Jakie widziałeś rośliny?  Porozmawiaj o tym z 

rodzicami. W ramce poniżej  narysuj łąkę. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy mowę oraz sprawność manualną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie w książce 

Nowe przygody Olka I Ady cz.4  str. 36-37 
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Opracowała: Agnieszka Respondek  

 

1. Razem z mamą albo tatą przeczytaj krótkie opowiadanie o łące i jej 

mieszkańcach i odpowiedz na pytania.  

 

Opowiadanie A. Sójki „Niespodzianka biedronki.” 

 

Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim skraju łąki było 

mrowisko. Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły 

przez cały dzień zbierały nektar z kwiatków, mrówki pracowicie budowały swoje mrowiska, a 

biedronka wygrzewała się w promieniach słońca. 

- Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierać nektar – nektar  - mówiły  pszczoły. 

- Przestań leniuchować. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzień drzemać pod 

kwiatkiem – pouczały mrówki. Biedronka zaś siedziała pod listkiem i myślała …. Myślała tak 

długo, aż wymyśliła niespodziankę dla pszczół i mrówek. Poleciała najpierw do motyla.  

- Motylu, motylu, pomożesz mi? – zapytała. Motyl obiecał pomóc. Następnie udała się do 

pasikonika – Pasikoniku, pomożesz mi? – zapytała. Pasikonik obiecał pomóc. Biedronka 

poprosiła także o pomoc świetliki i ślimaka, a potem wszyscy zabrali się do pracy. W czasie 

gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały, mrowisko, oni rozwieszali girlandy pod 

listami łopianu i dekorowali polankę kwiatami. Kiedy już wszystko było gotowe, biedronka 

poleciała zaprosić pszczoły i mrówki … na wielki  bal! Wieczorem mieszkańcy łąki wesoło 

się bawili. Pasikonik przygrywał im do tańca, świetliki rozświetlały mrok, a ślimak – powoli, 

jak to ślimak – przygotowywał napoje. 

- Niech żyje biedronka! – zawołały na koniec pszczoły i mrówki i odtąd nie namawiały jej już 

do zbierania nektaru albo budowania mrowiska. 

 

Pytania: 

 

1. Jakie zwierzęta mieszkają na łące?  

2. Co robiły mrówki? 

3. Jaka niespodziankę przygotowała biedronka?  

 

 



Celem zadanie jest rozwijanie umiejętności słuchania, odpowiadania na pytania.  

 

2. Połącz nazwę owadów z obrazkiem.  

 

         https://wordwall.net/play/2139/125/978 

 

         Celem zadnia jest rozwijanie spostrzegawczości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/2139/125/978


Dzień dobry  dzisiaj zapraszam Was do zabawy z piosenką i do gimnastyki rączek.  

Wykonujcie ćwiczenia wg wskazówek. Usiądźcie wygodnie i spróbujcie naśladować zabawę 

pokazaną w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4&list=RDcdLltUIgcr4&start_radio=1 

Rodzicu: dziecko w tej zabawie ćwiczy motorykę małą, doskonali pamięć, koncentrację         

i orientację w schemacie własnego ciała.  

Przedszkolaku posłuchaj wyliczanki. Odpowiedz na pytanie: Jakie owady występują w 

wierszyku?.  

Lata osa koło nosa. 

Lata mucha koło ucha. 

Lata bąk koło rąk. 

Lecą ważki koło paszki. 

Lata pszczoła koło czoła. 

Znowu lata mucha, tym razem koło brzucha! 

Lecą bardzo małe muszki koło twojej nóżki. 

Biegną mrówki koło główki. 

Lata komarzyca koło twego lica. 

Bzz - ukłuła! 

Przedszkolaku odszukaj owady z wierszyka i podziel je na sylaby w wyznaczonym miejscu 

narysuj tyle kresek ile jest sylab w danej nazwie.  

 

                                       

   

                                                                                  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4&list=RDcdLltUIgcr4&start_radio=1


Pokoloruj według kodu, a zobaczysz jaki owad ukrył się na obrazku. Życzę wesołej zabawy z 

kolorami. Rodzicu: zwróć uwagę aby dziecko prawidłowo trzymało narzędzie pisarskie. 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 



 

 

 


