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Kraina miodem płynąca 

 

Podane linki poniżej można skopiowad do przeglądarki, aby obejrzed zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadao  

PONIEDZIAŁEK: 
 

 „Co tak brzęczy?” – wprowadzenie do tematu zagadką słuchową. 

Dziecko wsłuchuje się w odgłosy i wyobraża sobie, gdzie może się znajdowad.  

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs  

 

 „Pszczoła” 

Dokoocz obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs


 „Z wizytą w ulu” – oglądanie filmu edukacyjnego 

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

Rozmowa na temat treści obejrzanego filmu: 

 Czy pamiętacie ile pszczół liczy rodzina Kai? 

 Ile żyje pszczoła? 

 Jakie ma obowiązki? 

 Kiedy może samodzielnie opuścid ul? 

 Z czego pszczoły produkują miód? 

 Ile łyżeczek miodu produkują w ciągu życia? 

 Czy pszczoły same zjadają swój miód? 

 Jakie zadanie mają trutnie? 

 Jaka pszczoła dożywa 5 lat? 

 Czym zajmuje się królowa? 

 

 

 „Droga do domu” 

Zaprowadź pszczoły do ula zgodnie z tym, co pokazują strzałki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Spróbuj samemu stworzyd instrukcję powrotu pszczoły do ula. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Rozwój pszczoły”  

Wysłuchaj tekstu, a następnie ułóż podpisy przy właściwym obrazku.  

 

Królowa składa jaja do woskowych plastrów. Z jaj wykluwają się malutkie larwy. Robotnice 

intensywnie je karmią i już po 10 dniach są dużo większe. Wyrośnięte larwy otaczają się 

kokonem i nieruchomieją. Larwy przepoczwarzają się w poczwarkę, która wyglądem 

przypomina dorosłą pszczołę. Gdy pszczoła osiągnie swą dorosłą postad czyli imago wygryza 

się z komórki. Imago to owad doskonały tzn. taki, który się już przepoczwarzył i osiągnął 

dorosłośd. Płed pszczół zależy od tego czy jajo zostało zapłodnione czy też nie. Samce czyli 

trutnie powstają z niezapłodnionych jaj. Samice czyli robotnice i królowe rozwijają się                        

z zapłodnionych jaj. O tym czy z zapłodnionego jaja rozwinie się robotnica czy królowa 

decyduje rodzaj pokarmu dostarczanego larwie. Larwy królowych karmione są wyłącznie 

mleczkiem pszczelim. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jajo    imago    poczwarka    larwa 
 

 „Czy pszczół należy się bad?” 

Bajka o pszczołach i Matce Naturze 

 

Dawno, dawno temu pszczele rodziny mieszkały w lasach, w starych, dziuplastych drzewach. 

Od wiosny aż do jesieni pszczoły codziennie pracowały. Szukały kwiatów, a gdy je 

znajdowały, spijały ich nektar i zbierały pyłek. Nadmiar tego, co udało im się zebrad, 

przerabiały na miód. Przez całą zimę, gdy cała przyroda przykryta była śniegiem, pszczoły nie 

opuszczały swego gniazda, a przetrwad mogły dzięki zapasowi miodu, którym się odżywiały. 

Zdarzyło się jednak, że ludzie zauważyli, że pszczoły gromadzą w swoich dziuplach pyszny, 

słodki miód i zaczęli go im wykradad. Pszczoły nie mogły bronid się przed ludźmi, ani ich                   

w żaden sposób przestraszyd, bo w tych dawnych czasach nie miały żądeł i były całkiem 

bezbronnymi owadami. Niestety, wskutek tego, co robili pszczołom ludzie, zdarzało się, że 

pozbawione zapasu pokarmu pszczoły musiały głodowad, a niektóre nawet umierały zimą                 

z głodu. Z roku na rok sytuacja była coraz gorsza. Pomimo, że pszczoły pracowicie zbierały 

pyłek i nektar i produkowały tak dużo miodu, jak tylko mogły, ludzie ciągle okradali je i coraz 



więcej pszczelich rodzin zamierało. W jednej dziupli, w pszczelej rodzinie mieszkała sobie 

mała pszczółka. Miała na imię Apisa. Była pracowita, podobnie jak inne pszczoły, ale bardzo 

martwiła się, że nawet jeśli pszczoły z jej rodziny zmagazynują dużo miodu na zimę, to 

przyjdą ludzie i go zabiorą, a ją i jej krewnych będzie czekał głód, a może nawet śmierd. 

Słyszała już, że zdarzało się to w innych pszczelich rodzinach. Z dnia na dzieo Apisa była coraz 

smutniejsza i markotna, aż w koocu zauważyła to pszczela Królowa. Wezwała ją do siebie                 

i zapytała o przyczynę zmartwienia. Gdy Apisa wyjaśniła, co tak bardzo ją trapi, Królowa 

westchnęła i smutno powiedziała: 

- Niestety, obawiam się, że nic nie możemy zrobid. Jeśli przyjdą ukraśd nasz miód, to nie 

będziemy miały jak się bronid. Oni o tym wiedzą i wcale się nas nie boją. Ale może będziemy 

miały szczęście i ludzie nie wypatrzą naszego gniazda w dziupli, i nie zabiorą naszego miodu. 

To nasza jedyna nadzieja. 

- Ale Królowo – odezwała się Apisa – a jeśli jednak ludzie znajdą nasze gniazdo? Czy na 

pewno nic nie możemy zrobid? Nie ma jakiegoś sposobu, byśmy mogły bronid naszego 

miodu? – dopytywała Apisa. Królowa ponownie westchnęła i odparła: 

- Ja nie znam takiego sposobu i nie jestem w stanie nic zrobid. Ale… - Królowa zawahała się, 

ale kontynuowała – byd może Matka Natura mogłaby nam jakoś pomóc. Jednak droga do 

niej jest bardzo długa i pełna niebezpieczeostw. Nie mogę narażad żadnej pszczoły na takie 

ryzyko. - Ależ Królowo! Ja polecę! – zawołała Apisa – Umiem bardzo szybko lecied, jestem 

mała, więc nikt mnie nawet nie zauważy. Dam sobie radę. Polecę do Matki Natury po pomoc! 

– upierała się dzielna pszczółka. Królowa długo nie zgadzała się na pomysł Apisy, jednak ta 

była bardzo uparta i ciągle prosiła o zgodę. W koocu Królowa uległa jej prośbie i zgodziła się, 

a Apisa wyruszyła w podróż. Leciała bardzo, bardzo długo. Dotarła do miejsc, w których nie 

była nigdy wcześniej. Była coraz bardziej zmęczona i gdy już traciła nadzieję, że uda jej się 

dolecied do celu, ujrzała domek Matki Natury i po chwili była na miejscu. Matka Natura była 

nieco zaskoczona niespodziewanymi odwiedzinami pszczółki, ale była bardzo miła. Zaprosiła 

Apisę do swojego domku i poczęstowała pysznymi owocami. Zaciekawiona zapytała o cel 

wizyty i uważnie wysłuchała, jakie obawy mają pszczoły. Gdy pszczoła skooczyła swą 

opowieśd, Matka Natura powiedziała: 

- Może uda mi się wam pomóc. Dam Ci magiczną różdżkę, która sprawi, że na koocu waszych 

ciał wyrosną ostre żądła. Będziecie mogły się nimi bronid, jeśli ktoś was zaatakuje. Ale 

uważajcie, bo użądlid będziecie mogły tylko jeden raz w życiu, a potem umrzecie. Nie żądlcie 

więc bez potrzeby. Wybierzcie najsilniejsze i najodważniejsze spośród was, niech one będą 

żołnierzami, broniącymi całej rodziny w razie niebezpieczeostwa. Mam nadzieję, że taka 

zmiana spowoduje, że ludzie przestaną kraśd wasz miód, mają przecież tyle innego jedzenia! 

Apisa podziękowała, wzięła różdżkę, pożegnała się z Matką Naturą i ruszyła w drogę 

powrotną do swojego gniazda. Gdy wróciła, po kolei dotykała każdą pszczołę magiczną 

różyczką i każdej wyrastało żądło. Apisa dokładnie przekazała wszystkim pszczołom 

informację o tym, że skorzystad z żądła mogą tylko raz w życiu, a wszystkie pszczoły zgodziły 

się, że nie będą nikogo żądlid bez potrzeby, a jedynie wtedy, gdy będą musiały bronid 

swojego gniazda, Królowej i miodu. I tak się pewnego dnia zdarzyło, że ludzie przyszli do 



pszczelego gniazda i chcieli ukraśd pszczołom miód. Byli bardzo zaskoczeni gdy pszczoły 

zaczęły się bronid żądląc ich boleśnie i bardzo szybko uciekli. Wiele pszczół tego dnia 

poniosło bohaterską śmierd w obronie miodu, ale zapas na zimę został uratowany i pszczoły 

miały co jeśd aż do wiosny. Jednak ludzie ciągle pamiętali smak pysznego, słodkiego miodu               

i zastanawiali się, czy mogliby go jakoś uzyskad. To, co sami wyprodukowali, nawet nie 

przypominało prawdziwego miodu. Wiosną, gdy kwiaty i drzewa w ogrodach zakwitły, ludzie 

zbudowali więc małe, drewniane domki – ule. Zaprosili pszczoły, by się tam wprowadziły,                 

a pszczoły chętnie to zrobiły, bo wokół uli było mnóstwo kwiatów, gdzie mogły zbierad 

nektar i pyłek. Ludzie pilnowali uli i mieszkających w nich pszczół, dbali, by wokół nie 

brakowało kwiatów i by pszczołom nie działa się krzywda. W zamian za to jesienią pszczoły 

pozwalały ludziom wziąd częśd swojego miodu tak, by im nie zabrakło pokarmu przez zimę, 

ale by i ludzie mogli go trochę zjeśd. 

 

Pytania do tekstu: 

-W jakich sytuacjach może użądlid pszczoła? 

- Czy pszczoła może użądlid wiele razy? 

-Co dzieje się z pszczołą, gdy użądli? 

- Co pszczoły zbierają w kwiatach i w jakim celu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WTOREK: 

 „Z wizytą w ulu” – oglądanie filmu edukacyjnego 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c  

Rozmowa na temat obejrzanego filmu: 

- Pamiętacie ile uli jest w pasiece Kai? 

- Co robią pszczoły robotnice? 

- Czy pyłek jest lekki? 

- Dlaczego pszczoły nazywa się zapylaczami? I co to znaczy? 

- Jakie inne owady są zapylaczami? 

- Co wspólnego mają pszczoły, krowy i świnie? 

- Czym objadają się pszczoły w maju? 

- Dlaczego pszczelarze i rolnicy ze sobą współpracują? 

- Jak wygląda ta współpraca? 

 

 „Jak powstaje miód?” – układanie historyjki obrazkowej  

Wiesz już, że pszczoły zbierają nektar i pyłek z kwiatów i zanoszą go do ula, ale jak to 

się dzieje, że powstaje z niego miód? I jak ten miód trafia na nasze stoły?  

Wysłuchaj tekstu dotyczącego powstawania miodu. Następnie  ułóż historyjkę 

obrazkową we właściwej kolejności (obrazki oznacz cyframi) i opowiedz o procesie 

powstawania miodu. 

1. Pszczoła zbiera z kwiatków pyłek oraz nektar, który już w trakcie lotu powrotnego do 

ula zaczyna trawid dodając do niego cenne enzymy zawarte w jej ślinie. 

2. Przetrawione zbiory umieszczane są w komórkach plastra i po dojrzeniu stają się 

miodem. Kiedy pszczoły uznają cały proces za zakooczony, zasklepiają komórkę woskiem. 

3. Pszczelarze noszą ochronne kombinezony i kapelusze z siatką, aby żadna pszczoła nie 

miała możliwości przedostad się na ich ciało i ich użądlid. Ich stroje są białe, gdyż pracują 

latem, kiedy jest gorąco i świeci słooce. W ciemnym stroju, który przyciąga promienie 

słoneczne, byłoby im za gorąco. Aby zajrzed do ula pszczelarz musi użyd podkurzacza 

(dmuchawki), czyli urządzenia z którego wydobywa się dym. Dym nie jest szkodliwy dla 

pszczół, wręcz przeciwnie, ma za zadanie je uspokoid, aby pszczelarz mógł spokojnie 

pracowad. Po otwarciu ula i odymieniu pszczół rozpoczyna się miodobranie. Na początek 

pszczelarz wyjmuje plastry z miodem. 

4. Pszczelarz musi zedrzed wosk, którym pszczółki zasklepiły komórki z miodem. 

5. Tak przygotowane ramki wkłada do miodarki (wirówki). Wyciekający miód                              

z kręcących się szybko ramek, spływa na dół bębna i wypływa kranikiem prosto do wiadra. 

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


6. Z wiadra przelewany jest do większych zbiorników gdzie przechodzi np. proces 

filtracji, czyli zostanie już tylko czysty miód bez żadnych zabrudzeo np. resztek wosku                        

z ramek. 

7. Następnie przechowywany jest w pojemnikach, aby odparował z niego nadmiar 

wody. 

8. Gotowy miód rozlewany jest do beczek czy słoików i w takiej postaci możemy kupid 

go u pszczelarza lub w sklepie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Plaster miodu” 

Pokoloruj plaster miodu według podanego wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Rozsypanka literowa” 

Zielonym kolorem zaznacz litery potrzebne do napisania wyrazu PASIEKA,  czerwonym ULE, 

niebieskim PSZCZELARZ. 
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 „Co jeszcze mamy dzięki pszczołom”  

 

 Propolis czyli kit pszczeli (mieszanina wydzielin pszczół i substancji żywicznych w 

pąkach drzew) przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek. Ma silne działanie 

bakteriobójcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pyłek pszczeli wzmacnia i odtruwa organizm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierzga czyli pyłek kwiatowy zmieszany z miodem lub nektarem jest świetnym 

preparatem wzmacniającym organizm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mleczko pszczele (wydzielina ślinianek młodych pszczół robotnic) często nazywane jest 

eliksirem młodości. Ma bardzo duże właściwości odżywcze. Larwy pszczół karmione są 

nim 3 pierwsze dni życia, królowa żywi się nim całe życie. 

 

 

 

 

 



 Wosk pszczeli, czyli wydzielina pszczół, która służy im do budowania plastrów w ulu 

wykorzystywana jest do produkcji nowych plastrów oraz świec o pięknym zapachu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka ciekawostek o miodzie: 

http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/grupy-regionalne/profilaktyka-

zdrowotna/item/9077-rodzaje-miodow-i-ich-wlasciwosci-lecznicze 

https://www.gpbartnik.pl/rodzaje-miodu.php 

 

ŚRODA: 

 

 „Zmartwienie pszczoły” 

Wysłuchaj najpierw wiersza poniżej. Następnie obejrzyj krótki film edukacyjny i 

odpowiedz na kilka pytao. 

 

Przyleciała pszczoła, 

Na kwiatek niebieski, 

Lecz on jest skażony, 

Lecą pszczole łezki. 

Usiadła zmartwiona, 

Na kwiatek różowy, 

Nektaru tu nie ma, 

On jest plastikowy! 

Załamana leci dalej. 

Jest gdzieś ogród kwiatów żywych?! 

Nie zrobi, przecież sztucznego miodu, 

Potrafi robid, tylko prawdziwy! 

Musi wykonad zadanie, 

Znaleźd kwiaty pachnące. 

Zmęczyły się jej skrzydełka, 

Upadła na łące. 

http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/grupy-regionalne/profilaktyka-zdrowotna/item/9077-rodzaje-miodow-i-ich-wlasciwosci-lecznicze
http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/grupy-regionalne/profilaktyka-zdrowotna/item/9077-rodzaje-miodow-i-ich-wlasciwosci-lecznicze


Kilkanaście minut, 

Tak na trawie leży, 

Poruszyła się troszeczkę, 

Gdy poczuła zapach świeży. 

Pszczole, co raz lepiej, 

Już oprzytomniała, 

Szybko z żywych kwiatów, 

Nektar pozbierała. 

W domku zwanym ulem, 

Gdzie mieszkanko miała, 

Nektar na miód przerobiła, 

I ludziom go dała. 

Miodem serce można wzmocnid, 

Będzie zdrowe długie lata, 

Gdyby pszczół zabrakło, 

Byłby koniec świata! 

Chroomy pola, chroomy łąki, 

Wokół „chemii” dosyd! 

Gdyby pszczoły mówid mogły, 

Chciałyby nas o to prosid! 

 

Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg  

Pytania nt. zmartwieo pszczół: 

• Jakie pszczoła miała zmartwienia? (Było mało prawdziwych kwiatów, a niektóre były 

skażone, czyli zanieczyszczone); 

• Jak możemy chronid pola i łąki? (Nie śmiecid, nie używad środków, które szkodzą 

pszczołom); 

• Jak możemy jeszcze pomóc pszczołom ? (Gdy mamy ogródek lub balkon możemy 

posadzid różne kwiaty, by kwitły bardzo długo, by pszczoły miały nektar. Ludzie mogą nie 

wypalad traw, a nawet budowad domki dla dzikich pszczół). 

 

Pytania do filmu: 

 Czego najbardziej boją się pszczoły? Pamiętacie trudną nazwę tej choroby? 

 Co ją powoduje? 

 Czy można go jakoś zwalczyd? 

 Co innego zagraża pszczołom? 

 Kto może pomóc im poradzid sobie z głodem? Jak? 

 Jaka pogoda jest nieodpowiednia dla pszczół? Dlaczego? 

 Co możemy zrobid, aby móc obserwowad pszczoły z naszym ogrodzie/na 
balkonie? 

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


 

 „Zmartwienie królowej” 

Królowa ula chce podzielid swoje pszczoły na grupy. Pomóż jej i narysuj w pustych 

polach tyle pszczół, ile wskazuje cyfra. 
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 „Pszczoła na plastrze miodu”- praca plastyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do pracy: https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/pszczola-praca-plastyczna-z-papieru/ 

 

CZWARTEK: 

 

 „Kto pomaga pszczołom?” 

Odszyfruj wyraz skreślając co drugą literę. Przeczytaj z pomocą dorosłego powstałe 

słowo, a dowiesz się o kim będzie mowa dzisiejszego dnia. 

 

P A S T Z J C K Z D E B L M A E R W Z R 

 

 „Praca pszczelarza” – oglądanie filmu edukacyjnego 
 
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=wh_LAuio3z4&t=125s  
 
Rozmowa na temat obejrzanego filmu: 

- Co stanowi częsty problem w pracy pszczelarza? (ukąszenia owadów) 
- Czym zajmuje się pszczelarz? 
- Jakie cechy charakteru są potrzebne w pracy pszczelarza? 
- Co pomaga pszczelarzowi chronid go częściowo przed ukąszeniami pszczół? 
 

 „Akcesoria pszczelarza” – zapoznanie się z narzędziami niezbędnymi do pracy 

w pasiece 

 

Kapelusz pszczelarski – to najlepsze zabezpieczenie  

przed pszczołami. Wykonany z wysokiej jakości  

materiału posiada siatkę zapewniającą dobrą  

widocznośd oraz gumkę pomocną przy  

noszeniu kapelusza. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/pszczola-praca-plastyczna-z-papieru/
https://www.youtube.com/watch?v=wh_LAuio3z4&t=125s


 

Podkurzacz – to przyrząd, który produkuje gęsty, ale łagodny i 

zimny dym służący do uspokajania pszczół. 

 

 

 

 

 

 

Dłuto pasieczne - służy do rozchylania korpusów i nadstawek, 

podważania ramek, jak również  

oskrobywania elementów ula i ramek z resztek  

wosku lub propolisu. 

 

 

 

 

 

Szczotka pasieczna – czyli tzw. zmiotka służy do omiatania 

plastrów i spędzania nadmiaru pszczół z przeglądanych uli. 

 

 

 

 

Rękawice pszczelarskie - chronią pszczelarza przed użądleniami 

przez pszczoły oraz sprawiają, że ręce pozostają czyste od propolisu 

podczas wykonywania prac w pasiece. 

 

 

 

 

 „Taniec Mai” – zabawa muzyczno – ruchowa 

Stań na środku pokoju, aby mieć dużo wolnego miejsca. Tańcz i śpiewaj razem z  Pszczółką 

Mają: 

A teraz obrót szubi dubi du. 

I w górę ręce szubi dubi de. 

I teraz podskok szubi dubi du. 

Będziemy śpiewad, aż nadejdzie nowy dzieo!  

 

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

 

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


 „Logopszczoły” – zabawa logopedyczna 

 

1. Powiedz, co widzisz na obrazku. Ile jest pszczół? Ile uli? Czy każda pszczoła odnajdzie 
swój ul? 

2. Z pomocą dorosłego (lub samodzielnie) odczytaj sylaby znajdujące się na skrzydłach 
pszczoły. 

3. Połącz sylaby w jeden wyraz. Jakie słowo powstało? 
4. Połącz linią pszczołę z odpowiednim ulem i wyrazem. 
5. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 „Film o pszczołach” – układanie puzzli online 

Pod podanym linkiem znajduje się układanka z puzzli. 

W zależności od możliwości dziecka można dostosowad 

ilośd elementów (12, 24, 35 i więcej). 

http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineBajki.php?id=849&menu=  

 

http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineBajki.php?id=849&menu


PIĄTEK: 

 Rozwiąż zagadki związane z życiem pszczół: 

1. Na drewnianych czterech nogach stoi w sadzie lub w ogrodzie. Moc brzęczących 

lokatorów mieszka w nim, w przykładnej zgodzie. (UL) 

2. Stoją w sadzie małe domki, w każdym rój mieszkanek. Od tych skrzętnych 

pracowniczek słodki … dostanę. (MIÓD) 

3. Jest pracowita, a cały jej trud z pewnością docenisz jeśli lubisz miód. (PSZCZOŁA) 

4. Z kwiatka na kwiatek, na kwiatek z kwiatka skacze brzęczących pszczółek gromadka. 

Ogromny dla nich jest to wysiłek, dzieo cały zbierad kwiatowy… (PYŁEK) 

 

 „Jak możemy pomagad pszczołom?” 

Pszczoły są niezbędną częścią naszego środowiska. Zapoznaj się z kilkoma sposobami, które 

pomagają je chronid. Spróbuj razem z osobą dorosłą stworzyd np. kompozycję z kwiatów lub 

poidełko z wodą dla naszych małych przyjaciół. 

 

 

Sadź kwiaty przyjazne pszczołom.  

Rośliny dające pyłek i nektar kwitną od wczesnej 

 wiosny aż do jesieni, obfitują w różne formy,  

kształty, kolory i odmiany – wybór jest ogromny! 

 

 

 

 

Stosuj naturalne nawozy i środki ochrony 

roślin, dbaj o rośliny w sposób 

bezpieczny dla środowiska. 

 

 

 

 



Stwórz bombę nasienną. 

To doskonały sposób na ukwiecanie nieużytków. 

Uczynisz przestrzeo przyjaźniejszą dla oka 

i dla zapylaczy. Wybierz nasiona roślin 

pyłko i nektarodajnych, zmieszaj je z glebą 

i gliną, wysusz i… gotowe! 

 

 

Zapewnij pszczołom poidełko. 

Wystarczy podstawka od kwiatów lub inny płytki 

pojemnik, w którym regularnie będziesz  wymieniad 

i  uzupełniad  wodę.  Kamienie, patyczki, ziemia,  

szyszki, kora  lub mech pomogą owadom bezpiecznie  

się napid, bez ryzyka utonięcia. 

 

 

 

Zbuduj schronienie dla pszczół. 

Samotnice korzystają z różnych konstrukcji, 

możesz je stworzyd z naturalnych materiałów. 

Sprawdź jak zbudowad i gdzie powiesid 

bezpieczne schronienie 

 

 

Zachęd rodzinę, przyjaciół i sąsiadów 

do posadzenia w swoim otoczeniu roślin 

przyjaznych pszczołom. Opowiedz im o potrzebach 

pszczół, pokaż które gatunki mogą wybrad 

albo sprezentuj im sadzonki. 



 „Pszczoła zbiera nektar” – zabawa ruchowa 

Na podłodze rozkładamy kilka poduszek, które będą pełniły rolę kwiatów. 

Dziecko wyobraża sobie, że jest małą pszczółką i zajmuje miejsce na jednej z 

nich. W rytm muzyki  „pszczółka” wydając dźwięk bzzz  fruwa pomiędzy 

kwiatami. Na przerwę w muzyce „zbiera nektar”, siadając  na wybranym 

kwiatku - poduszce. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Link do utworu „Lot trzmiela”: 

https://www.youtube.com/watch?v=oUwDx9VH8UI  

 

 Znajdź różnice na obrazkach (5) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUwDx9VH8UI


 „Pszczółka” – zabawa matematyczna on-line 

Pod podanym linkiem znajduje się zadanie, które polega na połączeniu kropek 

w odpowiedniej kolejności. W zależności od możliwości dziecka można 

dostosowad poziom trudności (łatwy, normalny, trudny). 

http://www.połączkropki.com/gra-po%C5%82%C4%85cz-kropki-pszczo%C5%82a,-

najwa%C5%BCniejsze-owad%C3%B3w-zapylaj%C4%85cych.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Śniadanie Puchatka” – dwiczenia usprawniające narząd mowy  

Dziecko słucha opowiadania i wykonuje dwiczenia zgodnie z określonym fragmentem 

tekstu. 

Śniadanie Puchatka 

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

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

Szedł wyboistą drogą (dotykamy czubkiem języka każdego ząbka na górze i na dole), 

rozglądał się na prawo, na lewo (czubek języka do prawego i lewego kącika ust). 

Nagle zatrzymał się obok wysokiego drzewa, spojrzał w górę (językiem dotykamy 

górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał miód. Kubuś zaczął więc wspinad 

się na drzewo (język unosi się na górną wargę). Sięgnął łapką do dziupli i wyjął całą 

oblepioną miodem. Oblizał ja dokładnie (wysuwamy język z buzi i poruszamy nim do 

góry i na dół, naśladując oblizywanie ręki). Podczas jedzenia Puchatek pobrudził 

sobie pyszczek i próbował go wyczyścid (oblizujemy językiem wargi) Gdy Kubuś 

poczuł, że jego brzuszek jest już pełen, zszedł z drzewa (język dotyka brody) i ruszył w 

drogę powrotną. Doszedł do swojego domku bardzo zmęczony (wysuwamy język na 

brodę i dyszymy). Położył się szybko do łóżeczka i zasnął (chrapiemy). 

 

http://www.połączkropki.com/gra-po%C5%82%C4%85cz-kropki-pszczo%C5%82a,-najwa%C5%BCniejsze-owad%C3%B3w-zapylaj%C4%85cych.html
http://www.połączkropki.com/gra-po%C5%82%C4%85cz-kropki-pszczo%C5%82a,-najwa%C5%BCniejsze-owad%C3%B3w-zapylaj%C4%85cych.html


Zadania dodatkowe: 

 

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dokoncz-rysowanie-pszczol/ 

 https://www.artforkidshub.com/10-free-coloring-pages-bug-symmetry/ 

(rysowanie zgodnie z osią symetrii) 

 https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-17-wiosenna-pszczolka-

wycinanka/ 

 https://www.maluchy.pl/labirynty/labirynty-22-pszczola-i-kwiatek.html 

 http://dobrzesiebaw.pl/wiosenne-karty-pracy-do-pobrania-prace-plastyczne-

pszczoly/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo 

(piosenka „Pszczółka Ulka”) 

 https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-bajki-karty-do-

pobrania.html 

 https://modernpreschool.com/bee-pollen-counting-activity/  

(przekładanie „pyłku” według wyrzuconej na kostce liczby) 

 https://www.naturalbeachliving.com/mason-bee-habitat/  

(pomysł na wykonanie domku dla owadów) 

 https://lecibocian.pl/wiosenne-karty-pracy-do-druku-3-darmowe-wyklejanki/  

 

 

 

Miłej zabawy! 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dokoncz-rysowanie-pszczol/
https://www.artforkidshub.com/10-free-coloring-pages-bug-symmetry/
https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-17-wiosenna-pszczolka-wycinanka/
https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-17-wiosenna-pszczolka-wycinanka/
https://www.maluchy.pl/labirynty/labirynty-22-pszczola-i-kwiatek.html
http://dobrzesiebaw.pl/wiosenne-karty-pracy-do-pobrania-prace-plastyczne-pszczoly/
http://dobrzesiebaw.pl/wiosenne-karty-pracy-do-pobrania-prace-plastyczne-pszczoly/
https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo
https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-bajki-karty-do-pobrania.html
https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-bajki-karty-do-pobrania.html
https://modernpreschool.com/bee-pollen-counting-activity/
https://www.naturalbeachliving.com/mason-bee-habitat/
https://lecibocian.pl/wiosenne-karty-pracy-do-druku-3-darmowe-wyklejanki/

