
 

Dzień dobry. 

Dziś zapraszamy Was do zabawy z biedronkami. 

 

 

  

1. „Wiosenna gimnastyka na łące" – Czy jesteście gotowi na gimnastykę? Wystarczy 

zakręcić kołem. https://wordwall.net/pl/resource/1253854/gimnastyka/wiosenna-gimnastyka 

 2. „Biedroneczki – kanapeczki” - Po ćwiczeniach czas na przerwę. Czy wiecie, że z 

kanapek także można wyczarować małe biedroneczki, gąsieniczki a nawet motyle? Sami 

spróbujcie. https://tiny.pl/7tj51 

 

 

Smacznego! 

https://wordwall.net/pl/resource/1253854/gimnastyka/wiosenna-gimnastyka
https://tiny.pl/7tj51
http://www.wesolaludwiczka.pl/wp-content/uploads/2020/05/72bcfe08355c70702b5968d6e1dbb74c64cf751f.jpeg


 

3. Biedronka- zabawa paluszkowa.                                                                                                       

,,Biedronka mała,                                                                                                                              

robaczki spotkała''                                                                                                                                             

(Teraz zaczynamy dotykać kolejnych palców naszej dłoni. Zaczynamy od najmniejszego.)                                              

,,z tym się przywitała,                                                                                                                      

tego pogłaskała,                                                                                                                           

temu pomachała,                                                                                                                                                    

tego zabrać chciała,                                                                                                                                         

z tym się pożegnała,                                                                                                                             

… i do nieba poleciała.”             

4. „Popatrzcie na biedronkę” - Czy na spacerze widzieliście już biedronkę? Zachęcam do 

przyjrzenia się jej z bliska. Nawet przez lupę / szkło powiększające. Jak wygląda biedronka? 

                                                    

  

Ciekawostki: 

• Biedronki nazywane są też „bożymi krówkami” 

• Liczba kropek wcale nie oznacza wieku biedronek. 

• Żółto-czerwona ciecz wydzielana przez stawy odnóży biedronki działa odstraszająco na 

wiele zwierząt. Gdy biedronka ją wydziela, daje znać otoczeniu, że czuje się zagrożona. 

• W krajach tropikalnych, można znaleźć biedronki zielone czy też niebieskie! 

•  Biedronka odżywia się mszycami oraz innymi szkodnikami roślin, dlatego też jest mile 

widziana w ogrodzie.    

.  https://drive.google.com/drive/folders/126T7hsj3McfSQQalijG0YuaInaji4pOH 

5. Zabawa z piosenką „Bal na łące”. 

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

I. Kiedy świeci słoneczko,                  ( podskakujemy w rytmie poleczki z rękami na                                                    

to na łące nad rzeczką                          biodrach)                                                                                           

świerszcze stroją skrzypeczki                                                                                                                    

do wiosennej poleczki. 

II. Dylu – dylu już grają,                    ( naśladujemy granie na skrzypkach)                                                                                                            

grube bąki śpiewają,                                                                                                                                           

myszki tańczą poleczkę,                     ( wykonujemy obroty wokół własnej osi                                  

podskakując z nogi na                           podskakując - ręce na biodrach)                                                                                                                                          

sapią przy tym troszeczkę.        

https://drive.google.com/drive/folders/126T7hsj3McfSQQalijG0YuaInaji4pOH
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


 

III. A trzy małe biedronki                                                                                                                                           

nie chcą tańczyć tej polki                   ( tańczymy w parze w rytmie walczyka  )                           

i czekają na walca,                                                                                                                                                

aby tańczyć na palcach. 

 

 

6. „Zaginione kropki biedronki” - Przygotujcie sobie duże czerwone koło z papieru formatu 

A4. To będzie nasza biedronka, której gdzieś zapodziały się kropeczki. Możecie także zrobić 

całą biedronkę lub ją wydrukować, ale jeszcze bez kropek. Z czarnej bibuły zróbcie 10 

dużych kulek. Odszukajcie w domu kostkę do gry lub narysujcie ołówkiem kropki na 

kwadratowym klocku.  

Czas zacząć zabawę. Rzućcie kostką i policzcie, ile oczek wypadło. Teraz rączką lub 

klamerką do bielizny umieśćcie tyle samo kropek z bibuły na Waszej biedronce. 

https://ztorbynauczycielki.pl/mieszkancy-laki-czesc-2-biedronki/  

                                                   Miłej zabawy. 

https://ztorbynauczycielki.pl/mieszkancy-laki-czesc-2-biedronki/

