
Środa Światowy Dzień Pszczół – 20 V Dzisiaj poznają dzieci jak ważne są pszczoły w 

naszym życiu.  

http://www.greenliving.byskanska.pl/jaka-jest-rola-pszczol-w-srodowisku-i-dlaczego-

powinnismy-sie-tym-interesowac/  

Tę piosenkę dzieci w marcu już bardzo ładnie śpiewały i bardzo im się podobała 

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

 

 

 
Ciekawe czy dzieci pamiętają jak ma na imię ta pszczółka? Posłuchajcie piosenkę o Mai  

https://www.youtube.com/watch?v=4DSv3EL0a70  

bajka edukacyjna dla dzieci Pszczoła miodna - 

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 – 4min 46 sek 
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https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE – z kamerą wśród pszczół  króciutkie 

filmiki  2 minuty 33 sek 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c   2,12 

https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg  1,59 

 

•• Ćwiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz. 

Dziecko porusza się  zgodnie z tekstem wypowiadanego przez dorosłego wierszyka. 

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć! 

Wokół obróć się, raz dwa, 

piłka skacze hop-sa-sa. 

Ręce w górę i na boki, 

zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

i wyciągnij w górę nogę. 

I jeszcze raz powtórka.  

 

•• Zabawa Na wiosennej łące. 

Dziecko próbuje naśladować ruchy zwierząt i roślin żyjących na wiosennej łące 

(np. stokrotki – stanie ze złączonymi nogami, prosto, z głową wyciągniętą do góry, z 

rozłożonymi rękami…), skacząca żabka, spacerujący bocian, konik polny.  

•• Karta pracy, cz. 4, s. 42. 

Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. Kończenie 

kolorowania plastrów miodu. 

Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom. 

Zabawy na świeżym powietrzu 

 

Gdy dziecko już się wybawiło może obejrzy jeszcze 7 min perypetie Bzyczka sympatycznej 

pszczółki https://www.youtube.com/watch?v=_tEabIw-ekQ  i pooglądać: 

 

Pszczółka praca plastyczna - https://www.youtube.com/watch?v=KNgDitm-oEE   

https://www.youtube.com/watch?v=wqwIoUeKoj0  

Praca plastyczna jak zrobić pszczółką w ulu 

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ  

 

Wierszyk do snu do wysłuchania https://www.youtube.com/watch?v=53dE4oz5efw  - 

pracowita pszczółka – 2,05 

•• Na wyciszenie  słuchanie muzyki Antonia Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI – zawsze przy słuchaniu tej muzyki dzieci 

malowały łąkę, a dzisiaj niech posłuchają leżąc z zamkniętymi oczkami. 
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Kto dzisiaj ładnie pracował dostaje od pszczółki w nagrodę dyplom 

 

 

 


