
UCZYMY ZDALNIE 

ŚRODA 03.06. 

„Mały entomolog” 

 

Drodzy Rodzice! Propozycje działań na dzisiejszy dzień:  

 

Zadanie 1.  WSZYSCY  

• Przypomnienie znanego już dzieciom tekstu piosenki „Lubię leżeć na trawie”. 

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

piosenkę lub czyta jej tekst, pokazujemy dziecku, iż tekst wiersza może też zostać 

wykorzystany do piosenki:  

U. Piotrowska „Lubię leżeć na trawie”  

1. Lubię leżeć na trawie 

Tutaj jest tak ciekawie. 

Przyleciała biedronka, 

Wita inne stworzonka. /x2 

 

2. Motyl siada na ziołach, 

Obok kręci się pszczoła. 

Nie ma czasu na plotki, 

Produkuje miód słodki /x2 

 

 

 

3. Nie uwierzysz kolego 

Idą mrówki gęsiego.  

Każde niesie zapasy,  

Do mrowiska pod lasem. /x2 

 

4. Skacze hop! Polny konik, 

Woła, by za nim gonić. 

Wolę leżeć na trawie, 

Tutaj jest tak ciekawie. /x2

• Rozmowa na temat treści piosenki  

Dzieci przypominają nazwy zwierzątek występujących w piosence.  

Zadanie 2.  

• Zabawa „Klaśnij, gdy zobaczysz…”  

ŁATWE  

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia różnych zwierząt (załącznik 1). Dziecko ogląda i nazywa 

każde zwierzę po kolei. Następnie, zadaniem dzieci jest klasnąć w dłonie, gdy Rodzic pokaże 

biedronkę. Zdjęcia warto wydrukować  i wyciąć, w celu sprawniejszego prezentowania ich 

dzieciom.   

 

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


TRUDNE  

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia różnych zwierząt (załącznik 1). Dziecko ogląda i nazywa 

kolejno każde zwierzę. Następnie, zadaniem dzieci jest klasnąć w dłonie, gdy zobaczą 

biedronkę, podskoczyć, gdy zobaczą konika polnego oraz wykonać pajacyka, gdy zobaczą 

motylka. Obrazki warto wydrukować i wyciąć w celu sprawniejszego prezentowania ich 

dzieciom.  

Zadanie 3.  

• Zabawa tropiąco-badawcza w terenie  

ŁATWE  

Rodzic proponuje dzieciom, aby spróbowały wytropić niektóre zwierzątka z tekstu  

w ogrodzie, w parku, na łące. Drodzy Rodzice! Udajcie się w  wolnej chwili na spacer  

z dziećmi, wręczcie mu ilustrację dwóch lub trzech zwierzątek  i przeprowadźcie 

poszukiwania. W razie możliwości podarujcie dziecku lupę, żeby poszukiwania były 

efektywniejsze ☺  Po powrocie do domu Rodzic wraz z dzieckiem dokonują podsumowania 

poszukiwań. Udanej zabawy!  

TRUDNE   

• Burza mózgów 

Rodzic pyta się dziecka czy wie, kim jest entomolog. Podpowiada, że jest to osoba związana  

z dzisiejszym tematem zajęć. Po wysłuchaniu wszystkich propozycji dziecka, rodzic wyjaśnia 

pojęcie.  

• Zabawa tropiąca-badawcza w terenie  

Rodzic proponuje dzieciom, aby spróbowały wytropić niektóre zwierzątka z tekstu  

w ogrodzie, w parku, na łące. Drodzy Rodzice! Udajcie się w  wolnej chwili na spacer  

z dziećmi, wręczcie mu ilustrację dwóch lub trzech zwierzątek  i przeprowadźcie 

poszukiwania. W razie możliwości podarujcie dziecku lupę, żeby poszukiwania były 

efektywniejsze ☺ Po powrocie do domu Rodzic wraz z dzieckiem dokonują podsumowania 

poszukiwań. Udanej zabawy!  

Zadanie 4.  

• Wykonanie pracy plastycznej 

Rodzic zaprasza dziecka do stolika i wręcza mu kredki/farby/plastelinę. Zadaniem dziecka 

jest narysowanie/namalowanie/ulepienie wybranego zwierzątka.  

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 


