
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 14.05.2020 r. 

 

Temat tygodnia: Łąka w maju 

Temat dnia: Pracowity jak pszczółka. 

 

1.  Na rozgrzewkę „Bzycząca zabawa” : 

https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8  

 

2. Zagadka:  

 

Latem krąży 

ile sił, 

zbiera z kwiatów 

złoty pył. 

Jest pracowita, 

a cały jej trud, 

z pewnością docenisz, 

jeśli lubisz miód. (pszczoła)  

 

3. Ilustracja pomocnicza:  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8


4. Obejrzyj filmy o pszczołach: 

https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg?fbclid=I

wAR2Qpa9_ys123rKZW7Ka7O8xkbZMDIzrcGJVkxdg6iCtFuV7lMz8npRU

Y9k (wszystkie 3 odcinki)  

 

5. Posłuchaj wiersza O. Adamowicz „Pracowite pszczółki” 

 

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. 

Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. 

Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. 

W lesie, w powietrzu czy też na łące, 

możemy spotkać pszczółek tysiące. 

Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają. 

Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego, 

wracają pszczółki do domu swojego. 

Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje, 

produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje. 

A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy, 

przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy.  

 

6. Rozmowa na podstawie filmów i wiersza:  

- Jaką rolę odgrywają pszczoły w naturze? (zbierają nektar z kwiatów i 

wydzielinę z liści zwaną spadzią, zapylają rośliny) 

- Co zagraża pszczołom? ( zanieczyszczenie środowiska, choroby, środki 

chemiczne stosowane w rolnictwie) 

- Co to jest pasieka? 

- Kto to jest pszczelarz i co robi? 

- Jakie pszczoły zamieszkują ul? (królowa, robotnice trutnie) 

- Jakie zadania wypełnia w ulu pszczoła robotnica? (sprząta, karmi larwy, robi 

wosk pszczeli, jest strażniczką, przynosi nektar do ula, który zamieniany jest w 

miód) 

- Co to znaczy „Pracowity jak pszczółka” ? 

 

7. Zapoznanie z nazwami miodu, np.: akacjowy, lipowy, wielokwiatowy, 

rzepakowy – wyjaśnienie, że nazwa miodu pochodzi od rośliny, z której 

pszczoły zebrały nektar.  

 

8. Degustacja miodu, określanie jego smaku, koloru, konsystencji. Podkreślanie 

wartości zdrowotnych miodu. 

 

9. Karty pracy, cz. 4, s. 42 – 43. Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem 

plastrów, do których lecą. Kończenie kolorowania plastrów miodu. Szukanie 

na obrazku ukrytych zwierząt. Wyjaśnienie dlaczego trudno je znaleźć.  

Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych. 

 

10. Wykonaj „Zielnik” (zadanie to może być rozłożone w czasie na kilka dni). 

Poproś mamusię o zeszycik, lub kilka spiętych kartek. Idąc na spacer pozbieraj 

https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg?fbclid=IwAR2Qpa9_ys123rKZW7Ka7O8xkbZMDIzrcGJVkxdg6iCtFuV7lMz8npRUY9k
https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg?fbclid=IwAR2Qpa9_ys123rKZW7Ka7O8xkbZMDIzrcGJVkxdg6iCtFuV7lMz8npRUY9k
https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg?fbclid=IwAR2Qpa9_ys123rKZW7Ka7O8xkbZMDIzrcGJVkxdg6iCtFuV7lMz8npRUY9k


roślinki, które trzeba zasuszyć. Wklejaj roślinę na każdej stronie i zapisuj jej 

nazwę. Postaraj się, aby twój zielnik miał minimum 10 stron        

 

11. Rysuj po śladzie, pokoloruj obrazek:  

 

 
 

12. Słonecznego dnia! 


