
Temat: Biedroneczki są w kropeczki. 

 

1. Śpiewanki gimnastykowanki 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJGo76BRHE 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

https://www.youtube.com/watch?v=k0SJRxf7M1k 

 

2. Piosenka „Biedronka i muchomor” 

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

               Piosenka „ Biedroneczka” 

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

 

3. BIEDRONKA – zabawa paluszkowa 

Biedronka mała, robaczki spotkała: 

(gładzimy placem wewnętrzną stronę dłoni) 

Z tym się przywitała 

(dotykamy małego palca)  

Tego pogłaskała 

(dotykamy serdecznego palca) 

Temu pomachała 

(dotykamy środkowego palca) 

Tego zabrać chciała 

(dotykamy wskazującego palca) 

Z tym się pożegnała 

(dotykamy kciuka) 

I do nieba poleciała! 

(unosimy rękę do góry naśladując odlatującą biedronkę). 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJGo76BRHE
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=k0SJRxf7M1k
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE
https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8


4. Karta pracy. 

Policz ile każda biedronka ma kropek i wskaż odpowiednią liczbę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Karta pracy 

Dorysuj odpowiednią liczbę kropek każdej biedronce. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. . Opowiadanie A. Sójki „Niespodzianka biedronki.” 

 

Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim 

skraju łąki było mrowisko. Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod 

kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły przez cały dzień zbierały nektar z 

kwiatków, mrówki pracowicie budowały swoje mrowiska, a 

biedronka wygrzewała się w promieniach słońca. 

- Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierać nektar – 

mówiły  pszczoły. 

- Przestań leniuchować. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzień 

drzemać pod kwiatkiem – pouczały mrówki. Biedronka zaś siedziała 

pod listkiem i myślała …. Myślała tak długo, aż wymyśliła 

niespodziankę dla pszczół i mrówek. Poleciała najpierw do motyla. 

- Motylu, motylu, pomożesz mi? – zapytała. Motyl obiecał pomóc. 

Następnie udała się do pasikonika – Pasikoniku, pomożesz mi? – 

zapytała. Pasikonik obiecał pomóc. Biedronka poprosiła także o 

pomoc świetliki i ślimaka, a potem wszyscy zabrali się do pracy. W 

czasie, gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały, mrowisko, 

oni rozwieszali girlandy pod listami łopianu i dekorowali polankę 

kwiatami. Kiedy już wszystko było gotowe, biedronka poleciała 

zaprosić pszczoły i mrówki … na wielki bal! Wieczorem mieszkańcy 

łąki wesoło się bawili. Pasikonik przygrywał im do tańca, świetliki 

rozświetlały mrok, a ślimak – powoli, jak to ślimak – przygotowywał 

napoje. 

- Niech żyje biedronka! – zawołały na koniec pszczoły i mrówki i odtąd 

nie namawiały jej już do zbierania nektaru albo budowania mrowiska. 

 

7. Praca plastyczna. 

Malowanie czerwoną farbą biedronki i przyklejanie kropek z czarnej 

plasteliny. 

 



 


