
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „ŚWIAT OWADÓW” 

 

Propozycja zabaw i aktywności 09.06.2020 

1.Drodzy Rodzice zapraszam Was do przeczytania dziecku zagadki: 

Chodzi sobie pewna pani, 

z czarnymi kropeczkami 

na czerwonym tle – 

tyle o niej wiem. (biedronka) 

Zadaniem dziecka jest rozwiązanie zagadki oraz podzielenie wyrazu „biedronka” na 

sylaby. 

2. Zapraszam do zabawy ruchowej pt. „Owady na łące” 

 

Dzieci poruszają się w różnych kierunkach pokoju na palcach, naśladując głosem 

ciche brzęczenie. 

Na sygnał klaśnięcia w dłonie przykucają – owady odpoczywają na kwiatach. 

Na dwa sygnały klaśnięcia w dłonie ponownie poruszają się po pokoju. 

3.Drodzy Rodzice proponuję omówić z dzieckiem budowę biedronki . 

 

 



Przedstawiam kilka informacji o biedronkach. 

Biedronki (pospolicie nazywana też "bożą krówką") należą do rodziny chrząszczy, 

które podobnie jak motyle przechodzą przez stadia przeobrażenia by osiągnąć 

(najbardziej znaną) dojrzałą postać. 

Nieprawdą jest sądzenie, że ilość kropek wskazuje na wiek biedronki, co najwyżej 

może wskazywać z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Biedronki rodzą się bez 

plamek, ale po godzinie od urodzenia na pancerzu zaczynają się jej pierwsze plamy. 

Biedronki żywią się szkodnikami zielonych roślin, tj. mszyce. Poruszają się na 

gałęziach krzaków w poszukiwaniu szkodników. Gdy biedronki się boją wydzielają 

żółtą substancję - truciznę (hemolimfę), która ma odstraszyć inne owady. Wiele z tych 

owadów jest zjadana przez ptaki lub pająki. 

 

4. Drogie Rybki proponuję film przyrodniczy przedstawiający proces "wykluwania 

się" biedronki z kokonu. 

Proszę wejść w link: https://www.youtube.com/watch?v=r954v9HOIcA 

Zachęcam w tym miejscu do wykonania podobnego doświadczenia samodzielnie - z 

wycieczki, podczas, której znaleziono kokon biedronki zachęcam do zerwania liścia z 

kokonem i włożenia go do pudełeczka po zapałkach. W domu w bezpiecznym miejscu 

można go obserwować (już bez wieczka). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r954v9HOIcA


5. Mamusiu/tatusiu proponuję omówić dziecku cykl rozwoju biedronki. 

 

6. Rybki lubicie zabawę z papierowymi kółkami? Proponuję wykonanie biedronki 

metodą orgiami płaskie z kół. 

 

Potrzebne są: 

- 2 duże czerwone koła (skrzydła) -1 duże czarne koło (tułów)  

- 1 średnie czarne kółko (głowa)- 2 małe białe kółka (oczy) 

- 2 lub więcej czarne małe kółka (kropki) 

 



Tak powinna wyglądać złożona biedronka 

 
 

Propozycja zadań do wykonania: 

Kart pracy -Nowa Trampolina Część 4 str. 43 

 

 

POWODZENIA RYBKI 
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