
Dzień dobry  

Ostatnie dni były bardzo ciepłe.  Dzięki temu do życia obudziły się różne owady.  Tym razem filmowe 

przedszkolaki zapraszają nas na wycieczkę na łąkę. Czy jesteście ciekawi, kogo tam spotkamy? 

Patrzcie uważnie  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,okiem-owada,44877 

Rolkowe owady 

Czy pamiętacie, jakie owady mieszkały na łące? Jak wyglądały i jak się poruszały? Zapraszamy Was do 

ich stworzenia. Co będzie potrzebne do pracy? Rolki po papierze toaletowym lub papierowych 

ręcznikach, papier kolorowy, nożyczki, klej oraz flamastry.  Rolkę – czyli tułów owada - trzeba okleić 

lub pomalować na czarno (dla biedronki), żółto (dla pszczoły), brązowo (dla motyla). Następnie do 

tułowia doklejamy głowę owada i skrzydła wycięte z kolorowego papieru. Na głowie rysujemy 

flamastrem oczy i otwór gębowy, a skrzydła ozdabiamy wycinankami, np. biedronce doklejamy 

czarne kropki. Zróbcie owady, które spodobały się wam najbardziej  

 

Znajdź owada, czyli zabawa ciepło-zimno 

Owady z rolek można wykorzystać do zabawy w ciepło-zimno. Dziecko na chwilkę wychodzi z pokoju, 

a dorosły w czasie jego nieobecności chowa jednego z owadów. Zadaniem dziecka, jest poruszanie się 

według instrukcji podawanej przez dorosłego, by jak najszybciej dojść do ukrytego owada. Instrukcja 

jest następująca: kiedy dziecko zbliża się do owada, dorosły mówi ciepło, ciepło, coraz cieplej … aż do 

słowa gorąco, kiedy owad znajduje się w zasięgu wzroku dziecka. Jeśli dziecko zaczyna się kierować w 

nieodpowiednią stronę dorosły mówi: chłodno, chłodniej, zimno, coraz zimniej … Zazwyczaj ciepłe i 

zimne komunikaty przeplatają się ze sobą. Kiedy dziecko znajdzie owada, następuje zmiana ról i 

dorosły na chwile opuszcza pokój, a dziecko chowa owada   

Wyścigi owadów 

Do tej zabawy potrzebny będzie sznurek, albo tasiemka o długości 2-3 metrów oraz rolki od 

ręczników papierowych, po jednej dla każdego uczestnika zabawy. Jeden koniec tasiemki należy 

umocować do owada, drugi zawiązać na rolce od papierowego ręcznika. Owady kładziemy na 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,okiem-owada,44877


podłodze w odległości od siebie, na jaką pozwala długość tasiemki. Na hasło START, nawijając 

tasiemkę na rolkę, przyciągamy owada do siebie. Wygrywa ta osoba, która zrobi to szybciej!  

Życzymy miłej zabawy. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do uważnego rozglądania się podczas 

najbliższych spacerów i poszukiwania owadów. One wprawdzie dobrze się ukrywają wśród wiosennej 

trawy i kwiatów, ale na pewno jakieś spotkacie. 

Dla chętnych dzieci zamieszczamy kartę zadaniową z biedronkami, które jak ta z wiersza, pogubiły 

kropki. Dorysujcie im tyle kropek, by każda miała ich po 7  Pozdrawiamy serdecznie - panie Jola i 

Małgosia. 

 

 

 


