
Grupa Krasnale –  10 czerwiec 2020r.  

         Witam wszystkie Krasnoludki  

   Lato na łące 

Temat dnia:  Pracowita pszczoła 

 

Zajęcie I 
Powitanie dzieci i zaproszenie na wiosenną łąkę i do zabawy na podstawie 

wierszyka. 

Wesoła powitanka 
  

Przywitajmy sie wesoło 

bo dziś taki piękny dzień. 

Teraz zróbmy wielkie koło 

i pokłońmy wszystkim się. 

Tra, la, la, la, tra, la, la 

dzisiaj każdy dobry humor ma. 

 

Gimnastyka 
 Ilustracja ruchowa do wiersza, dziecko rysuje ręką małe i duże koło, ręce 

wyprostowane do góry, skoki żabki i zające, pokazujemy jak świeci słońce i 

jak leci bocian.  

 

Kółko małe 

kółko duże 

głowa prosto 

ręce w górze 

widzisz łąkę 

na tej łące skaczą żabki i zające 

kwiaty rosną, 

słońce świeci 

a nad łąką bocian leci 

A ta pora roku radosna nazywa się... Wiosna 

 

 

 

  



Zajęcie II 

 

1.,,Pszczoła”- słuchanie wiersza o pracy pszczół, rozmowa na temat znaczenia 

pszczół w życiu człowieka  

 

 

Nad zieloną łąką lata złota pszczoła, 

nektar ją tu nęci, słońce ja tu woła, 

więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie, 

aby człowiek później mógł jeść słodki miodek. 

Nad kwitnącą łąką lata mała pszczoła, 

nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła! 

 

                      
 

Oglądanie zdjęć pszczół zbierających pyłek – rozmowa na temat budowy, 

wyglądu owadów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozmowa na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka – na podstawie filmu 

edukacyjnego . 

 

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 1   

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

 

(pszczoły robotnice, pszczoły karmiące larwy), zapoznanie z nazwami miodu 

(akacjowy, lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, spadziowy).  

 

Podkreślenie wartości zdrowotnych miodu, także wykorzystania miodu w 

medycynie, do produkcji kosmetyków. 

 Oglądanie stroju pszczelarza, wyjaśnienie dzieciom, że strój ten chroni 

człowieka przed użądleniem pszczół. 

 

Bajka edukacyjna dla dzieci - Pszczoła miodna 

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8


 

 

 

 

 

 

                          pszczoła 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                    pszczoły robotnice  

Po wyjściu z komórki młode pszczoły robotnice zajmują się czyszczeniem 

plastra miodu.  Po ok. 4 dniu życia zajmują się karmieniem larw pszczelich. 

Jedzą w tym czasie duże ilości pyłku, dzięki czemu rozwijają się ich gruczoły 

gardzielowe i w wieku do 15 dni rozpoczyna się u nich wydzielanie  wosku. 



Pszczoła robotnica buduje plastry, ubija pyłek, przyjmuje od zbieraczek 

przyniesionego przez nie nektar, zakleja komórki z miodem i czerwiem. 

Pszczoły robotnice pilnują ul  przed pszczołami z innych rodzin oraz innymi 

intruzami. 

 

 

 

           pszczoły karmiące larwy 

Okres larwalny pszczół trwa ok. 9 dni u robotnic, 11 dni u trutnia i ok. 7 dni 

u królowej.  Larwa pszczoły miodnej po wykluciu się z jajeczka jest bardzo 

malutka. Początkowo larwa leży zwinięta na dnie komórki , potem rośnie i 

prostuje się.. 

Przez ok. 5 i pół do 6 dni karmicielki odwiedzają każdą larwę ok. dziesięć 

tysięcy razy. 9000 wizyt jest przeznaczonych na sprawdzenie jej stanu, a ok. 

1000 na karmienie. Przez ten okres larwy powiększają swoją wagę pierwszego 

dnia 5 razy, drugiego dnia 30 razy, a siódmego dnia do 3500 razy. Dla 

porównania dziecko, które się urodziło ważąc 3,5 kg, musiałoby w tym samym 

czasie osiągnąć wagę ponad pięciu ton.    

 

Polecam obejrzeć 1 odcinek ,,Pszczółki Mai”- Narodziny w bajce w sposób 

bardzo zabawny przedstawione zostały wszystkie pszczoły znajdujące się w ulu. 

Link do bajki-   https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM 

 

https://pl.wikibooks.org/wiki/Pszczelarstwo/Biologia/Robotnica
https://pl.wikibooks.org/wiki/Pszczelarstwo/Biologia/Trute%C5%84
https://pl.wikibooks.org/wiki/Pszczelarstwo/Biologia/Matka
https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM


               Praca pszczelarza 

Praca pszczelarza jest bardzo czasochłonna, bo po pierwsze musi on utrzymać 

przy życiu pszczoły jak również zapewnić im obfitą produkcję miodu. Ponadto 

osoba, która zajmuje się pszczołami musi mieć dużą wiedzę na ten temat. 

 

                          pszczelarz 

 

 

 
  

 

 

 



Pszczoły podobnie jak inne zwierzęta pszczelarz dokarmia cukrem.  Do ciepłej 

wody dodawany jest cukier, wymieszana i przestygnięta woda z cukrem 

podawana  jest do ula pszczelego. 

 

                     

           strój pszczelarza 
 Strój ten chroni człowieka przed użądleniem pszczół.  

 

2. Jak powstaje miód?- podanie informacji 

Początkowo miód znajduje się w  

ulu w plastrach miodu, tam właśnie 

 pszczoły produkują miód. 

Później pszczelarz za pomocą 

 specjalnej wirówki , odwirowuje 

 miód  z plastra i przelewa go do  

słoiczka.                                                           plaster miodu 



                     

                             miód 

Miód jest bardzo zdrowy pomaga nam gdy jesteśmy chorzy ale także jest bardzo 

smaczny i słodki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Słuchanie wiersza ,,Pszczółko” 

Pszczółko, pszczółko, dokąd lecisz? 

Na łąkę, czy do lasu? 

Zanim pyszny dasz nam miodek, 

Minie dużo czasu. 

Lubimy Cię bardzo,  

a szczególnie wtedy, 

kiedy smacznym miodkiem 

chlebek smarujemy. 

 

Zabawa do piosenki ,,Taniec Mai” 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

Zajęcie III 

"Pszczoła".”- Maciej Bennewicz- słuchanie opowiadania 

– Osa! – Ada zaczęła nerwowo machać rękami, żeby odgonić owada.  

                          

– To nie jest osa, tylko pszczoła – stwierdziła spokojnie babcia. – Przestań 

machać, to spokojnie odleci i nic ci nie zrobi. A jak machasz, to możesz ją 

tylko zdenerwować. Pomyśli, że chcesz jej zrobić krzywdę.  

– Skąd wiesz, babciu, że to pszczoła? – spytała Ada. 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


– Mój tata był pszczelarzem, a teraz mój brat, Stanisław, również zajmuje 

się pszczelarstwem. Całe dzieciństwo mieszkaliśmy z pszczołami. Osy są 

dłuższe i jaśniejsze od pszczół. A pszczółki są krępe, grubiutkie i ciemne. 

Mają też więcej brązowych włosków. Pewnie szukała tutaj pyłku kwiatów. 

Pszczoły rzadko kogoś żądlą bez powodu, to bardzo pożyteczne owady. 

  – Wiem, babciu, robią miód – stwierdziła Ada. 

– Tak, aniołku. – Babcia czasem w ten miły sposób zwracała się do Ady. 

– Pszczoły wytwarzają miód z pyłku kwiatów. Muszą się dużo 

napracować, żeby zebrać zapasy. Jeden słoiczek miodu to praca setek 

pszczół.  

 

 

– Babciu, a skąd pszczoły wiedzą, dokąd mają lecieć po ten pyłek, 

z którego robią miód – spytał Adam. – Przecież nie potrafią mówić. Nie 

mogą spytać o drogę, nie mają też map ani nawigacji.         

     – Pszczoły wylatują z ula na zwiad. Jeśli któraś z nich znajdzie pole 

pełne smakowitego pyłku kwiatowego, na przykład kwitnącego rzepaku, 

lub aleję lip, wówczas zbiera pyłek i wraca do ula. Na miejscu informuje 

pozostałe pszczoły w ich specjalnym, tajemniczym języku.  

– W tajemniczym języku? – zdziwił się Adam.  

– Tak – przytaknęła babcia. – Pszczółka tańczy i w ten sposób pokazuje 

innym pszczołom, którędy lecieć na pole obfite w pyłek, jak jest daleko 

i jakie znaki po drodze wskażą właściwy kierunek. 



 – Tańczy? – powtórzyła Ada.  

– Tak jest, macha skrzydełkami, wykonuje specjalne kroki i to jest 

tajemnicza mowa pszczół. Inne się przyglądają, a potem, żeby zapamiętać 

trasę, naśladują ruchy mądrej przewodniczki. I już kilka chwil później 

pole jest pełne pszczół, które zbierają pyłek. Pszczoły przenoszą pyłek 

z kwiatu na kwiat, dzięki czemu zapylają kwiaty, a te mogą potem 

zmienić się w owoce.  

                                

– A przy okazji z pyłku powstaje miód – dodała Ada.  

– Znakomicie – pochwaliła ją babcia. 

  

 

Inscenizacja ruchowa piosenki „Pszczółka Maja”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4 

 

 

 Zabawa logopedyczna „Śniadanie Puchatka”.  

 

Śniadanie Puchatka 

 

Kubuś Puchatek obudził się rano i bardzo mocno ziewnął (ziewanie).  

Poczuł, że jego brzuszek jest pusty, wyruszył więc do lasu na poszukiwanie 

miodu. Idzie wyboistą drogą (dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na 

górze i na dole), rozgląda się na prawo ( czubek języka do prawego kącika ust), i 

https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4


na lewo ( czubek języka do lewego kącika ust). Stanął nad wysokim drzewem i 

zobaczył dziuplę, z której wypływał pyszny miodzik. Kubuś więc zaczął 

wspinać się na drzewo. Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją oblepioną miodem. 

Oblizał całą dokładnie ( wysuwamy język z buzi i poruszamy nim lekko do góry 

i na dół). Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie pyszczek. Teraz próbuje go 

wyczyścić ( oblizuje językiem wargi). Misiu poczuł, że jego brzuszek jest pełen. 

Gdy doszedł do domku był bardzo zmęczony. Położył się do łóżeczka i zasnął 

 ( chrapiemy). 

                             

 

Zdrowy nektar pszczeli- degustacja miodu 

Przygotowanie nektaru pszczelego z wody, cytryny i miodu – każde dziecko 

wykonuje dla siebie zdrowy napój. 

 

Praca plastyczna- Pszczoła . 

Jeśli masz ochotę pomaluj pszczołę farbami! 

 Przygotuj farby 

 Żółty-paski 

 Czarny-głowa, czułki ,odwłok ( brzuszek) 

 Niebieski- skrzydełka 

 Czerwona – kwiatek 

 Zielona – trawka 

Pędzel i kartka ksero lub czysta sam namalujesz pszczołę!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


