
Temat dnia: „Pszczoły - pożyteczne zwierzęta” – 23.06.20r. 

Cele:  

- Poznanie ciekawostek o życiu pszczół  

- Ćwiczenie mięśni warg i języka 

- Rozwijanie sprawności manualnej   

 

Przebieg dnia: 

1. „Smaczny miodek” – ćwiczenia mięśni warg i języka  

Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie talerz posmarowany słodkim miodem, wylizało 

cały miód (wysuwanie języka z buzi, ruchy z dołu do góry), oblizało się (okrężne ruchy 

języka przy szeroko otwartej buzi w prawą i w lewą stronę), zlizało miód z brody, spróbowało 

zlizać miód z nosa, wyczyściło językiem policzki, podniebienie i dziąsła, chwilę na przemian 

pomlaskało i pocmokało.  

 

 

2. Rozmowa kierowana „Pszczoły – pożyteczne zwierzęta” 

Rodzic pyta dziecko, czy pszczoły to rośliny czy zwierzęta. Prosi, aby opisało pszczołę 

zgodnie z własną wiedzą, powiedziało, co robi i gdzie mieszka. Następnie rodzic podaje kilka 

ciekawostek o pszczołach, ilustrując swoją wypowiedź zdjęciami lub obrazkami. Wyjaśnia 

znaczenie słowa „pasieka”.  

Ciekawostki o pszczołach:  

Pszczoły to niezwykłe zwierzęta. Małe, ale bardzo pożyteczne i wyjątkowe. Pokryte są 

ogromną ilością włosków. Podczas, gdy przeciętny człowiek ma na głowie ok. 100 tys. 

włosów, mała pszczółka ma ich na swoim ciele 3 miliony. Jedna pszczoła może przez całe 

swoje życie wyprodukować 1/12 łyżeczki miodu. To bardzo mało. Na szczęście pszczół jest 

bardzo dużo. Żyją w rojach. Jeden rój to około 20 tysięcy pszczół, choć zdarzają się i większe. 

Pszczoły porozumiewają się między sobą za pomocą tańców i wydawania dźwięków. W czasie 

lotu ten drobny owad wykonuje około 400 ruchów skrzydełkami na sekundę. Żeby pszczoły 

zebrały nektar na jeden kilogram miodu, muszą odwiedzić 4 miliony kwiatów. Miód jest jedną 

z niewielu substancji, która odpowiednio przechowywana nigdy się nie zepsuje. Pszczoły 

wytwarzają go w ulu. Tam też żyją, rozwijają się i zbierają zapasy pożywienia. Teren z 

ustawionymi ulami to pasieka. Pasieką nazywa się również wszystkie ule danego właściciela 

czyli pszczelarza wraz z urządzeniami, które wykorzystuje on w swojej pracy. W ostatnich 

latach wiele mówi się o tym, że na świecie jest coraz mniej pszczół. Winę za to ponoszą 



rolnicy, którzy opryskują swoje rośliny chemicznymi środkami owadobójczymi. Co my 

możemy zrobić dla ochrony pszczół? Możemy wspierać rolników, którzy prowadzą 

ekologiczne gospodarstwa, kupując ekologiczne produkty.  

Środki dydaktyczne: zdjęcia lub obrazki przedstawiające pszczoły 

 

 

3. Zabawa plastyczno – techniczna „Letni ogród” 
  

Dziecko maluje wnętrze pudełka po butach na niebiesko. Stawia pudełko na krótszym boku. 

Na spodzie przykleja ul – oklejone papierem kolorowym pudełko po zapałkach, z 

narysowanym wejściem. Obok ula przykleja zgniecioną zieloną krepinę. Z żółtego papieru 

wycina tułowia i głowy pszczół, rysuje czarne paski, dokleja im skrzydełka z białego papieru 

lub folii. Szpikulcem lub grubą igłą wykonuje w ciele pszczoły małą dziurkę, przez którą 

przewleka włóczkę. Samo musi określić, jak długa włóczka jest mu potrzebna. Koniec 

włóczki przyczepia do górnego boku pudełka za pomocą taśmy klejącej. W ten sposób 

pszczoły swobodnie zwisają nad ulem. Rodzic może dodatkowo przyszyć włóczkę za pomocą 

zszywacza, bo taśma klejąca pod wpływem obciążenia może się odklejać. Zieloną krepinę 

dziecko ozdabia kwiatami samodzielnie narysowanymi i wyciętymi z kolorowego papieru.  

Środki dydaktyczne: pudełko po butach, pudełko po zapałkach, niebieska farba, pędzel, 

zielona krepina, włóczka, kolorowy papier, białe kartki lub folia, klej, nożyczki, taśma 

klejąca, zszywacz 

 

 

4. Zabawa „Ile głosek?” 

Rodzic podaje nazwy zwierząt, dziecko dzieli je na głoski, układa w rzędzie tyle klocków, ile 

jest głosek w podanej nazwie. Proponowane nazwy zwierząt: koza, kotek, krowa, gąska, 

kaczuszka, baranek, króliczek.  

Środki dydaktyczne: klocki 

 

 

 


