
ŁĄKA W MAJU 
 

Biedroneczki 
 
 
1. „Biedronka” – zabawa przyrodnicza. 
Omówienie wyglądu biedronki. Osoba dorosła pokazuje dziecku obrazek biedronki. Informuje, że w 
naszym kraju występuje między innymi biedronka 7 kropkami i potocznie nazywamy ją „bożą 
krówką”. Następnie pyta: Jaka jest biedronka?, Jak wygląda? Dziecko opisuje jej wygląd, swoje 
skojarzenia itp.  
 

 
 
2. „Biedroneczki są w kropeczki” – zabawa muzyczno-ruchowa. 
Dziecko swobodnie tańczy do piosenki. Na przerwę w muzyce, skacze na obu nogach tyle razy, ile 
padnie w zdaniu powiedzianym przez osobę dorosłą, np. „Biedronka ma 3 kropki”, „Biedronka ma 5 
kropek”, „Biedronka ma 8 kropek”. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
3. „Spokojnie oddychamy na łące” – ćwiczenia oddechowe. 
Mała (lekka) książka dla każdego dziecka. N. prosi dzieci, aby położyły się na plecach i wyobraziły 
sobie, że znajdują się na łące. N. proponuje dzieciom, że nauczą się  spokojnie oddychać. N. kładzie na 
brzuchu każdego dziecka książkę i określa prawidłowy tor oddechowy: wdech nosem – wydech 
ustami. 
 
4. „Polne rośliny” – zabawa językowa. 
Do zabawy potrzebne będą obrazki: mniszka pospolitego, chabra, maku (jeśli to możliwe, również 
zerwane kwiaty). Osoba dorosła prezentuje obrazki i nazywa rośliny. Prosi, aby dziecko opisało kwiaty 
(jak wyglądają, czym się różnią). Następnie wspólnie z dzieckiem, dzieli rytmicznie (na sylaby), każdą 
nazwę. Następnie (jeśli są) prezentuje żywe okazy i prosi dziecko, aby wypowiedziały się na ich temat 
(mogą to być skojarzenia, wypowiedzi dotyczące wyglądu, zapachu itp.). 
 



 

 

 

 

 

5. Dla chętnych: 
- „Skąd ten dźwięk?” – ćwiczenia słuchowe. 
Osoba dorosła prosi, aby dziecko zamknęło oczy. Następnie ustawia się w różnych miejscach 
pomieszczenia i wydając dźwięki (np. szum, syczenie), prosi, aby dziecko wskazało palcem, skąd 
dochodzi dźwięk. Po wykonaniu zadania, dziecko otwiera oczy i sprawdza poprawność jego 
wykonania. 
 
- nauka wiersza: 
„Biedroneczko, biedroneczko, 



Dużo kropek masz. 
Jeśli ładnie Cię poproszę,  
może jedną dasz. 
Nie dam, nie dam Ci kropeczek, 
mama patrzy z dala, 
i kropeczek z sukieneczki  
dawać nie pozwala.” 
 
- poszukiwanie i obserwacja biedronek podczas ewentualnych pobytów na łące, ogrodzie itp. 


