
Temat: Spotkanie z biedronką – inicjowanie różnych form aktywności 

dzieci. 

 

Cel -  poznanie użyteczności biedronki w biologicznej walce ze szkodnikami 

roślin (mszyce). 

 

 

Witajcie Rodzice i Dzieci    😊 

Dzisiaj wtorek i kolejny temat związany z łąką i jej mieszkańcami. 

 

Na początek tradycyjnie rozgrzewka:  https://drive.google.com/open?id=14-

bYQku0eNQiU-Os_fzPmQhIqUXe2H6m   

 

1. Słuchanie opowiadania B. Formy pt. „Biedronka”. Drodzy Rodzice, proszę o 

przeczytanie dzieciom treści opowiadania 

 

Do ogrodu przyfrunęły biedronki. 

- Jak tutaj ładnie. Tyle pięknych kwiatów. Odpocznijmy chwilkę. 

Nagle usłyszały wołanie. 

- Ratunku! Ratunku! Oj! Boli! Kto mi pomoże?! 

Biedronki uważnie rozejrzały się dookoła. W pobliżu miejsca, gdzie postanowiły 

odpocząć zakwitł piękny krzak róży. Tymczasem złośliwe mszyce zjadały jego 

liście. 

- Zaraz się z wami rozprawimy! - biedronki szybko zabrały się do pracy, połykając 

szkodniki. Kiedy skończyły, było już prawie ciemno. 

- Dziękuję za pomoc - odezwała się róża. Mocniej zapachniała i rozwinęła pąki. 

- My mamy teraz pełne brzuszki, a ty jesteś cała i zdrowa - odpowiedziały 

biedronki i odfrunęły. 

 

2. Pytania na temat opowiadania: 

- Czy wiecie co to są mszyce? (szkodniki). 

- W jaki sposób biedronki pomogły róży? 

- Jeżeli biedronki pomogły róży, to czy są one potrzebne? 

- Co by się stało gdyby w ogrodzie nie było biedronek? 

 

3. Zabawa przy muzyce.  

Rozłóżcie na podłodze 7 czarnych papierowych kół – wyciętych z papieru. Jeżeli 

nie macie czarnego papieru, można wyciąć koła ze starych gazet. Żeby odrysować 

koło, użyjcie czegoś w kształcie koła, np. może to być talerz, miska, itp. Te koła 

to kropki biedronki. Czemu siedem? Bo najpopularniejszą biedronką w Polsce 

jest biedronka siedmiokropka 😊. Teraz przy piosence „Bal na łące” poruszajcie 

się do rytmu pomiędzy kropkami. Uważajcie, żeby na nie, nie nadepnąć! 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

https://drive.google.com/open?id=14-bYQku0eNQiU-Os_fzPmQhIqUXe2H6m
https://drive.google.com/open?id=14-bYQku0eNQiU-Os_fzPmQhIqUXe2H6m
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


4. Film o biedronce.  

Na pewno wiele razy widzieliście biedronkę, obserwowaliście ją, braliście na 

paluszek. „Co wtedy czuliście?”… że biedronka jest delikatna, łaskocze, jest 

miła i na pewno nie zrobi nam krzywdy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz z bliska 

biedronce. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=NjE6E3xZ8VQ&featur

e=emb_logo 

 

5. Ciekawostki o biedronce. Czy wiecie, że: 

- biedronki żywią się głównie mszycami 

- w Polsce żyje około 80 gatunków biedronek a na całym świecie 5200 

- biedronki żyją około 14 miesięcy 

- sądzenie, że ilość kropek to wiek, jest nieprawdziwe 

- gdy biedronki się boją wydzielają żółtą substancję 

 

6. Praca plastyczna. 

Spróbujcie zrobić biedronkę wg jednego z podanych wzorów. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=NjE6E3xZ8VQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=NjE6E3xZ8VQ&feature=emb_logo


 
  

 
 

A może zrobicie taką biedronkę jak na filmie? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=jSoiJuPwZpw&feature=

emb_logo 

 

Powodzenia 😊 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=jSoiJuPwZpw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=jSoiJuPwZpw&feature=emb_logo


 

Wykonując pracę plastyczną możecie posłuchać piosenek o biedronce: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8   

 

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

 

 

Pamiętaliście o posprzątaniu po sobie? A o umyciu rąk? Super! 

 

Proponuję dla chętnych jeszcze karty pracy: 

  

Karta-pracy-3-2.pdf Biedronka-1.pdf Karta-pracy-6-1.pdf

 
 

 

Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE

