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Witam Was w kolejnym dniu wesołej, wiosennej zabawy ! 
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EDUKACJA POLONISTYCZNA I PRZYRODNICZA 

 

Przeczytajcie z rodzicami wiersz o wyprawie pewnej biedronki – czytaniu może towarzyszyć 

OGLĄDANIE PREZENTACJI – znajdziecie tam obrazki do naszego wiersza Spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania : 

 Gdzie wyruszyła biedronka i w jakim celu? 

 Kogo odwiedziła na początku swojej podróży i czego się dowiedziała? 

 Co powiedziały jej kolejne napotkane zwierzęta? 

 Co uświadomiła jej mucha? 

 

„Wyprawa pewnej biedronki” 

        Magdalena Wójcik 

 

W ciepły długi dzień majowy, 

gdy nad łąką słońce grzało, 

pewna śliczna biedroneczka, 

wyruszyła w podróż małą. 

 

Nic nikomu nie mówiła, 

tylko plecak wzięła spory 

i do pszczoły się udała, 

chciała rożne znać kolory. 

 

Pszczółka słońce pokazuje, 

paski żółte swe na grzbiecie… 

 



„Nie ma żadnych wątpliwości, 

wszystko żółte jest na świecie.” 

 

Biedroneczka kręci główką, 

z muchomorkiem już rozmawia, 

on z kolei o czerwieni, 

rano, wieczór, wciąż rozprawia. 

 

Idzie dalej, myśląc sobie, 

co jej powie pasikonik. 

To artysta, wszędzie bywa. 

On powoli zdjął melonik. 

 

Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, 

w  lustrze się dokładnie przejrzał. 

„Wszędzie zieleń! Moja droga!” 

Dla pewności liść obejrzał. 

 

Wtem spotkała czarną mrówkę. 

W pracy dziś od rana była. 

„ Kolor? Czarny oczywiście!” 

Nic się wcale z tym nie kryła. 

 

Każdy rzecze inne słowa, 

Biedroneczka posmutniała. 

Co ma myśleć? Sama nie wie. 

Sił już dalej iść nie miała. 

 

Gdy zawrócić właśnie chciała, 

wtem się nagle mucha zjawia. 

Okulary swe zdejmuje 

i  inaczej sprawę stawia. 

 

„W kółko latam po tej łące, 

 



więc posłuchaj mnie biedronko. 

Świat jest przecież kolorowy, 

trzeba widzieć trawę, słonko! 

 

Fiołki, chabry, kopiec kreta, 

polne maki, błękit nieba. 

Zapamiętaj przyjaciółko , 

wszystko to docenić trzeba.”        

 

 „Wiosenne głoski” – po obejrzeniu prezentacji na pewno 

jesteście w nastrojach wiosennych, więc zapraszam Was 

do świetnej zabawy! Doskonale radzicie sobie z 

wysłuchiwaniem pierwszych głosek w wyrazach, dlatego 

spróbujcie zagrać w grę! 

https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083?fbclid=IwAR2qJLS83dDdbi_gX4gcEGXLlXV

J26tpA8ZhAPqfxDRCqwdbPlBDzFYPssE 
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