
Środa 13 maj  „To, co pełza po łące”    
 
1. Dżdżownicei mrówki – rozmowa na podstawie ilustracji.(załącznik) 
R. czyta dzieciom poniższe wiadomości. Dzieci oglądają „robaki”. Opowiadają o ich 
wyglądzie, R. opowiada o sposobie życia i  roli w środowisku przyrodniczym 
 

Dżdżownica 

Te dziwne stworzenia mieszkają w glebie. Ich delikatne ciało jest zbudowane z 
segmentów w kształcie pierścieni. Pokrywa je śluz, który ułatwia zwierzętom 
poruszanie się pod ziemią. Swoją nazwę dżdżownice zawdzięczają temu, że podczas 
deszczu, tzw. dżdżu, wychodzą na powierzchnię. 
 
Te niewielkie, zupełnie niegroźne i bezbronne stworzenia są smakowitymi kąskami 
dla wielu zwierząt, np. dla ptaków, jeży i kretów. Odgrywają ważną rolę w 
przyrodzie nie tylko jako pokarm dla mięsożerców. Drążąc korytarze w ziemi, 
spulchniają ją i napowietrzają. Dzięki ich działalności inne organizmy mają lepszy 
dostęp do związków odżywczych i wody, które pobierają z gleby. Mądrzy ogrodnicy 
chętnie hodują te pożyteczne stworzenia w kompostownikach – dzięki dżdżownicom 
powstaje wspaniały nawóz, którego można użyć, by uzyskać obfite plony. 

 

 
 
Mrówki 
 
Mrówki są to zwierzęta, które możemy spotkać w każdym ogrodzie i na łące. Niestety 
często mogą być przyczyną wielu szkód na naszej działce, mimo iż wydaje się, że są 
praktycznie niezauważalne. Mrówki mogą założyć swoje gniazda praktycznie 
wszędzie, w doniczkach, na balkonach, w  spróchniałym drzewie, czy też w ścianach 
altanki bądź domu. Na pewno zaletą posiadania mrówek w ogrodzie jest fakt, że 
użyźniają one glebę, poprawiają jej strukturę oraz dostarczają składników 
mineralnych takich jak azot, węgiel czy fosfor. Dodatkowo te małe zwierzątka często 



zjadają drobne bezkręgowce, z których wiele jest szkodnikami dla naszych roślin. 
Niestety są też negatywne skutki występowania mrówek w ogrodzie. A mianowicie 
zwierzątka te bardzo lubią spadź mszyc, dlatego często chronią je przed innymi 
zwierzętami, deszczem czy też wiatrem. W efekcie te szkodniki mocno zaczynają się 
u nas rozmnażać niszcząc rośliny. Dodatkowo mrówki obgryzają soczyste, młode 
pędy roślin, wgryzają się w pąki aby dostać się do nektaru niszcząc kwiaty oraz 
odkrywają korzenie roślin. 
 
 

 
 
 
2.Praca z KP2., 21 – dorysowywanie kropek  biedronkom. Dopełnianie do 
wskazanej liczby elementów. Porównywanie liczebności.(Karta pracy nr 21) 
 
 
3. „Wędrówki Skrzata Borówki”  
– wzbogacanie wiedzy dzieci  poprzez odsłuchanie opowiadania o łące 

Proszę odsłuchać  opowiadanie  wpisując w GOOGLE : 
Wędrówki Skrzata Borówki – odc. 3 - Łąka  
 
 

 
 
 
 
 
 


