
ŚRODA  06.05.2020
KOCHANE DZIECI

Czy na łące mieszkają tylko pszczoły? Nie! Mieszka na niej dużo owadów. Wiecie kogo dzisiaj 
poznamy?  Przywitajmy się i zaraz się dowiemy.  Zapraszam.
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami 

BIEDRONKI

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: czarny i czerwony papier, klej, ruchome oczy.

ZAGADKA – odgadnij zagadkę, a dowiesz się o kim będzie piosenka.

Lata nad łąką w czerwonej kapotce,
a na tej kapotce jest kropka przy kropce. (biedronka)

BIEDRONECZKI- KROPECZKI:  posłuchajmy piosenki i odpowiedzmy na pytania.



https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8 

O kim jest piosenka? (o biedronce)
Jakiego koloru są biedronki? (czerwone)
Co biedronki mają na sobie? (kropeczki)
Jakiego koloru mają kropki? (czarne)
Gdzie fruwa biedronka, jak świeci słonko? (nad łąką)
Gdzie ucieka biedronka w czasie deszczu? (pod listek)
Ile kropek ma biedronka? (siedem)

BIEDRONECZKA I JEJ SIEDEM KROPEK-  ZABAWA RUCHOWA: przygotujmy  siedem  
kropek (kółek) – można je odrysować  na białej kartce, przy pomocy małej szklanki. Wycinamy. 
Z jednej strony kółek piszemy zadania dla dziecka. Poprośmy dziecko, aby wybrało w 
odpowiednim kolorze kredkę (czarną) i  po drugiej stronie pokolorowało  kółka- kropki biedronki.

Biedronka zgubiła siedem kropek, pod każdą kropką ukryte jest zadanie dla dziecka.  Wkładamy je 
do pojemnika, dziecko losuje jedną kropkę i wykonuje zadanie przeczytane przez rodzica. 
Losowanie powtarzamy do wykonania wszystkich zadań.

Zadania dla dziecka. 
1 kropka- klaszczemy
2 kropka- machamy rękoma
3 kropka- dotykamy uszu
4 kropka- klepiemy się po brzuchu
5 kropka- tupiemy
6 kropka-  machamy nogami
7 kropka- klepiemy się po łokciach

BIEDRONKA JEST W KROPECZKI- wycinamy czarny pasek papieru i sklejamy brzegi, nie 
zginając paska. Na brzegu przyklejamy ruchome oczka (jeśli ich nie mamy, wycinamy z białego  
papieru i rysujemy czarne kropki w środku).Wycinamy i przecinamy  na pół, czerwone koło- to 
będą skrzydła biedronki, przyklejamy je na środku naszej biedronki. Naklejamy biedronkę na 
zielonej kartce, będzie to jej łąka. Moczymy palec w czarnej farbie i odciskamy siedem kropek na 
skrzydłach biedronki.

https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8


GRATULACJE! PIĘKNA  BIEDRONKA

Praca dla chętnych: KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KARTA PRACY: wydrukuj i wykonaj polecenia.

Połącz w pary takie same zwierzęta. Pokoloruj tylko biedronki.


