
 Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, przeliczanie w zakresie do 20, 

zdobywanie wiedzy na temat wybranych owadów, jak również rozwijanie orientacji 

przestrzennej. 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Biedroneczki są w kropeczki " ♫ ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 

 

Na początek dzieci na podstawie przygotowanych obrazków poznają wybrane owady 
żyjące na łące i dowiedzą się ciekawostek na ich temat. 

Później obejrzą filmy edukacyjne na temat owadów żyjących na łące pt. "Wędrówki 
Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka " 

Po czym podejmą próbę odpowiedzi na zadane przez rodzica pytania. 
Następnie przystąpią do zabawy dydaktycznej „Gdzie jest motyl?” 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową pt. "Mieszkańcy łąki". 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        Część I   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania na podstawie 

zamieszczonych poniżej obrazków wybranych owadów żyjących na majowej 

łące. Poprosimy też rodziców o zapoznanie Was z ciekawymi informacjami              

na ich temat.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g


 
 „Owady z majowej łąki” 

 

                  

               

Biedronka 

Biedronka siedmiokropka występuje w Europie, potocznie nazywana bożą krówką.                             
Ma długość od 6  do 8 mm. Głowa czarna z jasnymi plamkami przy oczach. Błyszczące, 
czerwone pokrywy mają łącznie 7 czarnych kropek, odżywia się mszycami i składa żółte, 
owalne jajeczka w liczbie ok. 40 sztuk na różnych częściach roślin zaatakowanych przez 
mszyce. 

 

                                

Motyl 

Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad                           

3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Jaja motyli w 

zależności od gatunku mają różne kształty, różne kolory, z jaja wykluwa się gąsienica –

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrywy_(entomologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mszyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyda


 larwa motyli. Poczwarka to kolejne stadium rozwoju motyla. Gąsienica zrzuca z siebie 

oskórek i zmienia się w nieruchomą formę i można by uznać ją za martwy organizm, 

tymczasem we wnętrzu formuje się dorosły motyl. 

       
Pszczoła 

Pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem                                

i zapylają rośliny . Rośliny, które dostarczają pszczołom surowca do produkcji miodu                            

są nazywane miododajnymi. Do produktów pszczół miodnych należą: miód, wosk, mleczko 

pszczele i kit pszczeli . Pszczoła unosi się w powietrzu dzięki pracy dwóch 

par skrzydeł zbudowanych z przezroczystej błony. Na trzeciej parze odnóży znajdują się 

koszyczki służące do przenoszenia pyłku. Żądlenie bezkręgowców o miękkim ciele nie 

przynosi żądlącej pszczole większych szkód, natomiast użądlenie większego zwierzęcia                        

i człowieka kończy się śmiercią pszczoły. Mają swoją królową. 

                      
Chrabąszcz 

Chrabąszcz majowy  z rodziny żukowatych. Loty odbywa wieczorami w maju, czerwcu,                          

a czasami na początku lipca, w dzień przebywa na drzewach liściastych.  Długość 25–35 mm, 

ciało owalne, nieco wydłużone, czarne z białymi plamami na bokach odwłoka, czułki, 

pokrywy skrzydłowe i odnóża brunatne, silny gryzący aparat gębowy.  Żywi się liśćmi różnych 

drzew liściastych.                                                                    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Larwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczwarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nektar_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82ek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_miododajne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mleczko_pszczele
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mleczko_pszczele
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kit_pszczeli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_owada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82ek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tnikowate


                              
Konik Polny 

Jest to skacząca szarańczaka wydającego dźwięki poprzez pocieranie tylnych nóg o pokrywy. 

Potocznie nazywany pasikonikiem. W polskiej kulturze konik polny bywa symbolem 

lekkomyślności i braku dbałości o przyszłość. 

                 
Mrówka 

Rodzina owadów bardzo rozpowszechniona, występują praktycznie wszędzie na świecie. 

Liczbę  mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.                                    

U mrówkowatych, podobnie jak u pszczołowatych, prócz samców i samic występuje również 

kasta robotnic. Mrówki tworzą złożone społeczności o ściśle przydzielonych obowiązkach. 

Robotnice mają do spełnienia funkcje usługowe. Budują gniazdo, bronią go, zbierają 

pożywienie, opiekują się potomstwem. Mają królową, której zadaniem jest składanie jaj. 

Setki tysięcy mrówek żyją w społeczności pod kopcem z nagromadzonych igieł sosnowych                   

i resztek roślin. Cały czas pracując, mieszają one glebę, spulchniają ją i wzbogacają.      

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczo%C5%82owate


                              
Stonoga  
Występują na wszystkich kontynentach. W Polsce występuje stonoga murowa jest 
gatunkiem pospolitym. Stonogi mają ciało silnie grzbietobrzusznie spłaszczone i silnie 
rozszerzone, w zarysie jajowate, niezwijające się w kulkę o długości zazwyczaj                                 
od 1 do 2 cm. Wbrew nazwie, nie mają stu nóg. Różne gatunki tej grupy skorupiaków mają 
zaledwie po kilkanaście par odnóży. Żyją w wilgotnych miejscach, często chowają się pod 
kamieniami, wśród gnijących liści, pod korą pni lub w wilgotnej glebie. Prowadzą nocny tryb 
życia. 
 
Owady pożyteczne pomagają utrzymać rośliny ogrodowe w zdrowiu i chronią je przed 
szkodnikami. Najbardziej pożyteczne wśród poznanych owadów są pszczoły i mrówki. 
 

Razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne opowiadający o owadach 
żyjących na naszych polskich łąkach wiosną pt. „Wędrówki Skrzata Borówki - 
odc. 3 - Łąka”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4  

 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone 

poniżej pytania.  

1. Jakie owady zapamiętałeś/łaś? 

2. Co dowiedziałeś się o poznanych owadach? 

3. Jaki owad jest twoim ulubionym owadem i dlaczego? 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stonoga_murowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupiaki
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Część II  

W drugiej części naszej zabawy przygotujcie się na zabawę dydaktyczno-
ruchową,  pt.   

„Gdzie jest motyl?”.  Zabawa ta ma na celu rozwinięcie u dzieci orientację 
przestrzenną.  Zabawa polega na tym, że dajemy dziecku bibułkę, którą udaje 
lot motyla przy dźwiękach piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Dziecko biega, 
wymachuje bibułką i udaje motyla, kiedy muzyka milknie, rodzic krzyczy gdzie 
jest motyl, dziecko chowa się i zwija w kłębuszek, nie może jednak schować się 
w to samo miejsce dwa razy. Na koniec dziecko liczy ile razy motyl znikał, 

przypominając sobie kolejne kryjówki.  Ćwiczy w ten sposób orientację                    
przestrzenną.       

Piosenka do zabawy: „Pszczółka Maja” 
https://www.youtube.com/watch?v=eBMxaOeREHA 

                                     

 Część III  

Na koniec dzieci przystąpią do zabawy ruchowej  „Mieszkańcy łąki”. Rodzic 

przydziela szarfy lub chusteczki, lub kolorowe szmatki. Kolor szarfy: biedronki 

(czerwone), pasikoniki (zielone), pszczoły (żółte). Na hasło podane przez 

rodzica, np. „biedronki” – dzieci łapią odpowiedni kolor szarfy i siadają z nią na 

miejsce i tak kolejno. Natomiast na hasło „łąka” dzieci fruwają i brzęczą jak 

pszczółki. 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


