
 

Blok tematyczny: ŚWIAT OWADÓW. 

Scenariusz – 12.06.20. r. ( piątek). 

I część: zajęcia matematyczne. 

Temat: Liczymy motyle, pszczoły i biedronki  – monografia liczby 10. 

Przebieg: 

1. Słuchanie piosenki pt.:  „Lubię leżeć na trawie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros 

2.Rozmowa nt. treści piosenki: 

 - czy ty też lubisz leżeć na trawie np. na łące ? 

- o jakich stworzonkach była mowa w piosence? 

- jak nazywamy inaczej te stworzonka ?(owady), 

- czy znasz jeszcze jakieś inne owady? 

 Dzieci opowiadają, co wiedzą o danym owadzie, jak wygląda, co robi, dlaczego jest pożyteczny. 

3.Zabawa „Tyle samo”. R. rozkłada 3 obręcze . Do jednej z nich wkłada sylwety 10 motyli ( sylwety 

owadów można zastąpić dostępnymi liczmanami np.: klockami, kamykami, guzikami itp. Zadaniem 

dzieci jest utworzyć kolejne zbiory dziesięcioelementowe, wykorzystując sylwety pszczół i biedronek. 

Wspólne przeliczanie elementów w zbiorach. Prezentacja zapisu cyfrowego liczby 10. 

4. Układanie zadań z treścią i zapisów matematycznych do treści np. Na kwiatku usiadły 4 pszczoły, 

po chwili 2 odleciały. Ile zostało pszczółek na kwiatku? 4 – 2 = 2. 

Pod stokrotką ukryło się 6 biedronek i 3 pasikoniki. Ile owadów było pod liściem stokrotki?:  

6 + 3=9 itp. 

5. Zabawa „Co piszczy w trawie?”. Co będzie potrzebne do tej zabawy?: pudełko, trawa (prawdziwa 

lub z krepiny), obrazki owadów, zagadki, słoik, lista poszukiwawcza. 

Jak się bawić? 

Informujemy dziecko, że pobawimy się w poszukiwanie bardzo małych i ciekawych stworzonek - 

owadów. Przygotowujemy pudełko wypełnione trawą - prawdziwą lub z krepiny - chowamy w niej 

obrazki z owadami. 

Pokazujemy im słoik i listę. Do słoika chowamy obrazek z owadem, którego znaleźliśmy, na liście 

zaznaczamy które już mamy. Zadajemy dzieciom zagadki. Kiedy podadzą prawidłową odpowiedź, 

prosimy  o odnalezienie w trawie obrazka z owadem do niej pasującym i zaznaczamy  odpowiednią 

budkę na liście. Słoik każemy dziecku zakręcać po każdym włożonym obrazku, żeby owady nam nie 

uciekły i odkręcać 😉. Dzięki temu dodatkowo ćwiczymy sprawność paluszków.  

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros


  

Materiały do pobrania  na stronie: 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClM2M0UmtqaGtnUUE/view 

Zagadki o owadach: 

WAŻKA: Nad stawem nad łąką sporo się ich zbiera, a każda z nich podobna jest do helikoptera. 

ŚWIERSZCZ: Zimą siedzi za kominem, latem w trawie cyka. Czy już odgadliście co to za muzykant? 

PSZCZOŁA: Jest pracowita a cały jej trud, na pewno docenisz jeśli lubisz miód.  

PAJĄK: Mieszka w kącie, w zimie, w lecie i na muchy sieci plecie. 

MUCHA: Nią co bzyka oraz lata, szyję swą przystraja tata.  

MRÓWKA: Bardzo malutka, lecz pracowita, ciągle wędruje po różnych ścieżkach. Z drobnych igiełek 

buduje kopiec, w którym ich z tysiąc naraz zamieszka.  

KOMAR: Bzyczy koło ucha, nie osa, nie mucha. Gdy cię ukłuje, swędzący bąbel wyskakuje. 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClM2M0UmtqaGtnUUE/view


ŚWIETLIK: Jaki owad nocą błyska, jak iskierka z ogniska? 

BIEDRONKA: W kropki ma spódnice, lubi zjadać mszyce. Wysyłają ją do nieba, po mały kawałek 

chleba. 

MOTYL: On kiedy tylko zbudzi się słońce, z kwiatka na kwiatek lata po łące, by wszystkich którzy są w 

okolicy, barwą skrzydełek swoich zachwycić.  

6. Wykonanie ćwiczeń w KP5, s. 47, 52–53. Kolorowanie drugiego skrzydła motyla tak, żeby oba 

wyglądały tak samo. Nalepianie motyli zgodnie z zapisem matematycznym. Pisanie po śladzie wzorów 

cyfropodobnych i liczby 10, dorysowywanie płatków kwiatom, kolorowanie od dołu dziesiątego 

motylka. 

https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-

9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf 

 

 

II część: zajęcia plastyczne. 

Temat: „ Krążą nad łąką owady”– praca przestrzenna z wykorzystaniem rolki po papierze. 

Przebieg: 

1.„Jakie owady mieszkają na łące”- dzieci wymieniają nazwy .Następnie wypowiadają się nt. który 

owad jest pożyteczny?, który im się najbardziej podoba i dlaczego? 

2.Podanie tematu i omówienie sposobu wykonanie pracy. Proponuję skorzystać z poniższego linku.  

https://miastodzieci.pl/zabawy/wiosenny-wianek/ 

3.Omówienie przez dziecko swojej pracy- nadanie zwierzątku śmiesznego imienia np.: 

Biedronkoludek, Miodojadka itp. 

https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf
https://miastodzieci.pl/zabawy/wiosenny-wianek/

