
Temat: Matematyczne Biedronki. 

 

 

 JOGA DLA DZIECI. Rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka - 
Bajka terapeutyczna. 

https://youtu.be/CQ39IYCETJ4 

 Opowiadanie Biedronka B. Forma. 
 
Do ogrodu przyfrunęły biedronki. 
 
- Jak tutaj ładnie. Tyle pięknych kwiatów.  
- Odpocznijmy chwilkę.  
Nagle usłyszały wołanie. 
- Ratunku! Ratunku! Oj! Boli! Kto mi pomoże?!  
Biedronki uważnie rozejrzały się dookoła. 
 W pobliżu miejsca, gdzie postanowiły  
odpocząć zakwitł piękny krzak róży.  
Tymczasem złośliwe mszyce zjadały jego liście. 
- Zaraz się z wami rozprawimy!  
- biedronki szybko zabrały się do pracy, połykając szkodniki.  
Kiedy skończyły, było już prawie ciemno. 
- Dziękuję za pomoc - odezwała się róża. Mocniej zapachniała i rozwinęła pąki. 
- My mamy teraz pełne brzuszki, a ty jesteś cała i zdrowa - odpowiedziały biedronki i 
odfrunęły. 
 
Pytania do dzieci: 
- Czy wiecie, co to są mszyce? - krótko wyjaśnia pojęcie szkodniki. 
- W jaki sposób biedronki pomogły róży? 
- Jeżeli biedronki pomogły róży, to czy są one potrzebne?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mszyca na róży. 

 



 „Kałuże" – zabawa ruchowa 

Rodzic. rozkłada  „kałuże" kartkę wydartą z gazet. Dziecko kładzie „kałużę" na podłodze. 
Poruszają się po sali przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic uderza np..  
w bębenek. Dziecko liczy uderzenia, tyle razy, ile było uderzeń skaczą przez „kałużę". 

 Matematyczne Biedronki 

Biedronki z nakrętek poszukujące swoich listków. To zabawa, która rozwija umiejętności 
liczenia, a także kształci pamięć.  
 
Materiały i przybory: 
 

 5 czerwonych nakrętek  
 gruby papier A4 w kolorze czarnym, zielonym i białym 
 nożyczki 
 klej,  
 dziurkacz 
 czarny i zielony marker 

 
1. Z czarnej kartki wycinamy 5 pyszczków biedronek i naklejamy je na nakrętki. 

 

2. Z resztek kartki wycinamy dziurkaczem odpowiednią liczbę kropeczek do naklejenia na 
nakrętki tak, by każda z biedronek miała na plecach kropki w ilości od 1 do 5 sztuk. 

3. Z białego papieru robimy dziurkaczem po dwie kropki, tak, aby zrobić biedroneczkom 
oczy- naklejamy je oczywiście na pyszczki. 

4. Czarnym markerem malujemy źrenice oraz czułki biedronkom. 

5. Na zielonym papierze drukujemy duże cyfry od 1 do 5. Wycinamy cyfry nadając im 
kształt liści. Zielonym markerem robimy w każdym listku obwódkę. 



 

Biedronkami możemy się bawić na kilka sposobów: 

– Układamy biedronki w ciągi od najmniejszej liczby kropek do największej i odwrotnie.  

– Dziecko licząc kropki dobiera biedronkę do właściwej liczby zapisanej na listku.(dzieci 
starsze). 

 

 


