
Biedronki  

Propozycje aktywności na 

06.04-09.04.2021 

 

Temat tygodnia: Na wsi 

 
Cele:  
-wdrażanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem,  

-motywowanie do logicznego myślenia,  

-budzenie empatii w stosunku do zwierząt,  

-poznanie znaczenia i roli dżdżownicy w środowisku przyrodniczym,  

-kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych zasad,  

-kształtowanie umiejętności tworzenia deskrypcji,  

-ćwiczenie sprawności manualnej 



WTOREK  

AKTYWNOŚĆ 1  

Prezentacja wyglądu dżdżownicy,  

Bohaterką dzisiejszych zajęć będzie DŻDŻOWNICA ;) o której dowiemy się dziś czegoś 

więcej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę zadać dzieciom pytania? 

 Jak wygląda dżdżownica? 

 Czy ma głowę, tułów? Jak się porusza? Czy ma nogi? Gdzie żyje? (pod ziemią) 

Dlaczego tam żyje? Czego nie lubi? 

 (światła). 

Ciało dżdżownicy jest długie i wąskie, koloru różowo-czerwonawego, osiąga długość od 2 

do kilkudziesięciu cm (w zależności od gatunku). Jej ciało jest śliskie dlatego łątwo jej  

poruszanie się w podziemnych korytarzach. Pożywienie znajduje w glebie.  

Dżdżownice są bardzo pożyteczne. Pomagają glebie oddychać, użyźniają ją, 

tworząc głębokie tunele, wpuszczają w głąb ziemi powietrze, wodę  

i składniki odżywcze. 
 

Dla ogrodników najważniejsze są dwa gatunki – dżdżownica ziemna znana także jako 

dżdżownica zwyczajna lub rosówka oraz kompostowiec różowy bardziej znany pod nazwą 

dżdżownica kalifornijska lub dżdżownica kompostowa. 

 

 

 



Krótki filmik z pokazem jak dżdżownice tworzą korytarze w glebie ;)  

https://www.youtube.com/watch?v=n3wsUYg3XV0#action=share 

Ciekawostki o dżdżownicach  

Przed ujawnieniem ciekawostki proszę zdać dziecku pytanie: 

Czy każda dżdżownica jest taka sama?  

 Dżdżownice wydają się podobne do siebie, ale na świecie jest bardzo dużo gatunków  

i wciąż odkrywane są nowe! 

Dżdżownice nie są takie same. Różnią się długością. 

 

Czy dżdżownice oddychają? 

 Nie posiadając płuc, oddychają przez skórę. 

 

 Ich skóra produkuje nawilżający płyn, który pomaga im swobodne poruszanie się w 

podziemnych korytarzach i pozwala im utrzymać wilgoć skóry. 

 

Jak myślisz, czy dżdżownice długo żyją? 

 Młode dżdżownice wykluwają się z mini jajeczek. Podobno mogą żyć do 8 lat, 

 

Dżdżownica przecięta na pół ma szansę odbudować brakującą część ciała, oczywiście 

łatwiej to przychodzi młodszym osobnikom. 

 

krótka piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=06isy7Z4FLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3wsUYg3XV0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=06isy7Z4FLA


AKTYWNOŚĆ 2 Określanie, która dżdżownica jest dłuższa 

 

użyj plasteliny bądź narysuj dżdżownice które będą krótsze od tej widocznej poniżej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

użyj plasteliny bądź narysuj dżdżownice które będą dłuższe od tej widocznej poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Użyj plasteliny bądź narysuj dwie dżdżownice- jedną krótszą oraz drugą dłuższą od tej 

widocznej poniżej. 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

AKTYWNOŚĆ 1 Zabawa „Nogi i rogi”. 

Proszę, aby dzieci wycięły zwierzęta przedstawione poniżej. Gdy już to zrobią proszę, aby 

rozłożyły je i uważnie się im przyjrzały, a następnie rozłożyły je na dwóch tacach: na 

pierwszej zwierzęta z czterema nogami, na drugiej zwierzęta z dwiema nogami. Proszę, aby 

porównały ich wygląd i odpowiedziały na pytanie: Czy któreś z tych zwierząt mają wspólną 

cechę? Co je łączy? (rogi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTYWNOŚĆ 2 Zabawa ruchowa „W zagrodzie” 

Dziś dzieci wcielą się w wybrane zwierzątko mieszkające na wsi ;)  

Proszę, aby Państwo wyznaczyli pokój w którym odbędzie się zabawa za pomocą np.  

skakanki na dwie części: w jednej dzieci-zwierzątka mieszkają, a w drugiej (w zagrodzie) 

swobodnie spacerują. Proszę ustalić (w zależności od dostępnych materiałów) z dzieckiem  

hasło na jakie będzie ono reagować. Można użyć do zabawy żółtego przedmiotu 

symbolizującego dzień i niebieskiego- noc.  

Gdy pokażą Państwo żółty przedmiot oznaczający dzień, zwierzątka wychodzą do zagrody, 

gdy pokażecie niebieski oznaczający noc – zwierzęta chowają się do domu. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

Miłej zabawy   
 

 



CZWARTEK 

AKTYWNOŚĆ 1 

Poniżej znajdują się zwierzęta, które możemy spotkać na wsi. Zadaniem dzieci jest ułożenie 

po zdaniu z każdym z nich.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ 2  

Proszę, aby dzieci wykorzystując już nabytą wiedzę o zwierzętach wiejskich wykonały prace 

plastyczną pt. „Na wiejskim podwórku” – Technika dowolna.  Gdy praca będzie już 

stworzona niech opowiedzą o niej.  



 

 

 

PIĄTEK 

 

 

AKTYWNOŚĆ 1 Wysłuchanie opowiadania pt. „Przygody Trampolinka na wsi” 

Proszę o przeczytanie dzieciom opowiadania pt. „Przygoda Trampolinka na wsi” 
 

Pewnego dnia do przedszkola przyleciał bocian Klek, który mieszkał na wsi w gnieździe na 

dachu stodoły. 

– Kle, kle, Trampolinku, potrzebujemy twojej pomocy. Wsiadaj na moje plecy, po drodze 

wszystko ci opowiem. 

I polecieli. Okazało  się,  że  mały kotek  Miluś gdzieś się  zapodział.  Jeszcze  rano  siedział 

w koszyku, a teraz go 

nie ma. Pies Filek posłał więc po Trampolinka, żeby pomógł w poszukiwaniach. Przecież 

kiedyś bawili się razem 

w detektywów. 

Wreszcie dotarli do wsi. Bocian bezpiecznie wylądował na podwórku. 

– Hau, hau, tak się cieszę, że jesteś – przywitał Trampolinka Filek. – Muszę pilnować 

gospodarstwa i nie mam czasu 

szukać tego małego wędrownika, ale ty na pewno go znajdziesz. 

Trampolinek najpierw odwiedził krówki w oborze. 

– Muu, nie widziałam kotka, Trampolinku, muu – zamuczała krowa. – Na nic nie patrzę, bo 

opiekuję się moim synkiem, 

cielaczkiem, muu. Idź do stajni, może tam coś wiedzą. 
Ale w stajni nikogo nie było, ani klaczy, ani źrebaka. Konie wybrały się na pastwisko, ihaha, 

ihaha. Trampolinek porozglądał 

się po stajni, ale kotka nie znalazł. 

Nagle usłyszał gdakanie dochodzące z kurnika. 

– Koo, koo, ko, ko! – wołała kwoka swoje kurczęta na obiad. 

Trampolinek zajrzał do kurnika. Kiedy zapytał o kotka Milusia, usłyszał, że może poszedł 

bawić się z małymi prosiaczkami. 

A prosięta, jak wiadomo, mieszkają w chlewie z mamą świnką. Ale i tam nikt nic nie słyszał i 

nie widział. 

– Zapytaj gęsi albo kaczek, chrum, chrum – poradziła mama świnka. – Pewnie pluskają się 

teraz w stawie, chrum, 

chrum. 
Poszedł Trampolinek nad staw. Kaczka z kaczętami i gęś z gąsiętami chlapały wodą na 

wszystkie strony. 

Takiego narobiły hałasu, że aż trudno opisać. 
– Gę, gę, gę, nic nie wiem, gę, gę, gę – gęgała gęś, a kaczka dopowiadała: – Kwa, kwa, kwa,  

i ja, i ja. Miluś nie chce się 

z nami pluskać, kwa, kwa. 
Trampolinek wrócił do Filka, który ze znudzoną miną słuchał koguta. A kogut dreptał za 

Filkiem i wrzeszczał: 

– Ja tu rządzę, kukuryku, na podwórku i w kurniku. 
Gdy kogut zobaczył Trampolinka, trochę się zawstydził, potrząsnął grzebieniem i z zadartym 

wysoko dziobem 

odmaszerował. 



– Filku, o czym rozmawiałeś dzisiaj rano z kotkiem? – zapytał Trampolinek. 

– Hau, hau, tłumaczyłem mu, że jak dorośnie, będzie przeganiał myszy ze stodoły, hau, hau. 

– Biegniemy do stodoły, hej, hop! – zawołał Trampolinek. 

Weszli do stodoły. A tam zwinięty w kłębek spał Miluś, bo koty lubią pospać w dzień. 

– Może myślał, że jak się obudzi w stodole, to już będzie dorosłym kotem – zaśmiał się Filek. 

Trampolinek położył paluszek na buzię, żeby pies był cicho, i wyszli na paluszkach. 

Wszystko dobrze się skończyło. Zwierzęta podziękowały Trampolinkowi za pomoc. 
Trampolinek musiał już wracać do przedszkola, więc bocian Klek zaprosił go do lotu. 

I frr, polecieli. 

Proszę zadać dzieciom pytania do opowiadania. 

Przykładowe pytania: 

−− Kto poprosił Trampolinka o pomoc? 
−− Z jakimi zwierzętami rozmawiał Trampolinek? 

−− Gdzie odnalazł się kotek? 

 

 

AKTYWNOŚĆ 2 
 

Zabawa dramowa „Na wiejskim podwórku”. 

 
Proszę podać nazwy zwierząt hodowlanych w jakie mają zmienić się dzieci (np. kurki, koniki, 

świnki). Biedronki proszę, aby poruszały się po pokoju, naśladując ruchy, tych zwierząt. 

Mogą także naśladować dźwięki jakie wydają owe zwierzęta. 


