
Kogo mogę spotkać 
na łące?
Lekcja
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Czy ktoś kiedyś był na łące albo widział 
takie miejsce?



Kogo możemy spotkać na takiej łące? 



Bąk często błędnie nazywamy końską muchą, to 
gatunek muchówki i jeden z najbardziej uciążliwych 
owadów. 

Czy trzmiel ziemny żądli?
Trzmiel żądli niezwykle rzadko, tylko w swojej 
obronie, gdy na przykład przypadkowo go 
nadepniemy. Użądlenie trzmiela jest bolesne.

Pszczoła





u Obejrzyj uważnie film. Czy 
potrafisz znaleźć łąkę, którą 
kochają owady? Opisz ją. Staraj 
się używać zwrotów określających 
wygląd, wielkość, kolor 
zauważonych elementów.



u Biedronka
u Pszczoła
u Motyl
u Mrówka
u Konik polny
u Trzmiel
u Osa

Mali ale niezwykle ważni mieszkańcy 
łąki



LICZBA POJEDYNCZA 
I LICZBA MNOGA

u Na łące rzadko spotykamy 
samotnego owada. Jeżeli uważnie 
rozejrzysz się dookoła, to spotkasz 
ich więcej. Czy potrafisz utworzyć 
liczbę mnogą do podanych 
rzeczowników? Połącz wyrazy w 
pary.

MOTYL

BIEDRONKA
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PRZCZOŁY

PSZCZOŁA

MOTYLEN

BIEDRONKÓW

BIEDRONKI

MOTYLE

ZADANIE 



u Pamiętasz, że nazwy owadów można zapisać w liczbie pojedynczej i 
mnogiej? Świetnie! To teraz uzupełnij tekst poprawną formą danego 
wyrazu.

Przeczytaj uważnie tekst. Kliknij w okienko i wybierz właściwy wyraz.

owadyowad

BiedronkiBiedronka

motylemotyl

Na łące rosną kwiaty i mieszkają ……….. .

…………………….mają dużo kropek.

W moim ogródku również mam łąkę na której mieszkają…. .

ZADANIE 



Zaznacz, czy zdania poniżej są prawdziwe

(Prawda) czy fałszywe (Fałsz).

Biedronki nie latają.

Koniki polne mieszkają w ulu.

Pszczółka Maja to inaczej mrówka.

ZADANIE 



Krzyżówka
Poziomo:
2. owad w żółte paski lubi słodki sok
3. owad ma barwne skrzydła
6. zajęcie, któremu ktoś poświęca dużo 
wolnego czasu i które sprawia mu 
przyjemność
8. jego grzbiet zdobią czarne plamki
Pionowo:
1. owad, który produkuje miód
4. pszczoła ale nie produkuje miodu
5. rosną na niej kwiatki
7. mały owad społeczny tworzy duże 
kolonie społeczne
8. owad mylnie nazywany trzmielem
9. sprzedawany w kwiaciarniach



Klucz



Więcej materiałów edukacyjnych do pobrania na stronie Pasieka Lisiecka w 
zakładce dla dzieci:
https://pasiekalisiecka.pl/materialy-dydaktyczne/


