
Witajcie kochani  
 

Czas porozmawiać o „Pszczółkach”  

 

 

 

PSZCZOŁA 

Nad zieloną łąką lata złota pszczoła, 

nektar ją tu nęci, słońce ją 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!  



 

1. Wysłuchanie opowiadania C. Lewandowskiej pt. „Przygoda 

małej pszczółki” 

Był piękny wiosenny dzień. Pszczela rodzina wraz z małą 

pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów 

nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się bo możesz zabłądzić i 

nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy 

zebrać nektar z kwiatów. 

Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i 

pyłek z kwiatów. Nawet nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko 

od swojej rodziny. I .... rozpłakała się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię 

do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża 

pszczoła? 

- Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem 

trzmiel Felek, dlaczego płaczesz? 

- Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać 

nektar ze swoją rodziną i się zgubiłam.- I Maja się znowu 

rozpłakała. 

- Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko 

znajdziemy twoją rodzinę. Wiem gdzie znajdują się najbliższe ule, 

pofruniemy Maju razem. 

I trzmiel Felek razem z mała pszczółką przyfrunęli do ula. 

Pszczółka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać 

się od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i 

nektaru z kwiatów   

 

2. Rozmowa nt. treści opowiadania. 

 

- Kto się wybrał na łąkę i po co? 

- Co robiła Maja? 

- Co się stało małej pszczółce? 

- Kto jej pomógł? 

 

3. Znasz powiedzenie: „Pracowita jak pszczółka”? Co wiesz o tych 

pożytecznych owadach? Poszerz swoją wiedzę dzięki filmikom 

edukacyjnym: 



https://www.youtube.com/channel/UCTid3vMuAJTWaUh6HR3

Xreg 

 

4. Dowiemy się teraz jak powstaje miód  

https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig 

 

5. Miód jest słodki! Jeśli masz w domku słoik miodu przyjrzy się z 

bliska jaki jest miód : jaki ma kolor, smak, czy jest gęsty, a 

może lepki? Czy umiesz samodzielnie posmarować chlebek 

miodem? Spróbuj!  

 

6. Rozwiązywanie zagadek: 

 

Maleńkie stworzonka, 

lecz gdy jest ich wiele, 

produkują plastry miodu 

nawet i w niedzielę. (pszczoły) 

 

Co to za domek z drewnianym daszkiem, 

Stoi na łące pełnej kwiatów... 

Stuk, puk – zamknięte! 

Mieszkanki domku są bardzo zajęte. (ul) 

 

Bardzo słodki i złocisty, 

W słoiku na półce 

Zawdzięczamy go maleńkiej, 

Ale dzielnej pszczółce. (miód) 

 

 

 

7.  Pobaw się z panem  Sebastian Dusza – zabawa „Na łące” 

          https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4 

 

8. Zapraszam do zabawy plastycznej. Dzisiaj zrobimy sobie 

pszczółki. Poniżej kilka inspiracji. Czekam na zdjęcia waszych 

prac. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg%3Ffbclid%3DIwAR3m41NllxqeYjG8V4ymKPSASHriUbLyIxGoHPq-WFTDLlYxNbqh1VeRiog&h=AT2G4QHKWqI9so3_j2vN-z81vDxbF1bs4h1PzUebFI8kw8QpsapPTUuWoIm2C_RlCxtXdB81Od23uQtH0rGjLQD3lGx_wCcEdTRO3y4cRxjT_7w3YTQ8mA-eEEuEpmf26Bo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1p2XaYsx8pxRM8qKuQpumVyS4ErU3fBsrchagWX5ppIBzUnEzL3uIFvgQUQAWwUHlqV4VA5EdjNRqKKfIQ5lb_7y0b0MSbdIo2ECFA3PdJi_FB4maawGvz61FrEsmIfkG51qo_H-15yEJBlqtK27RXRotl-xZGea6j_Xua-4_2CVuVbi4c9p82k3M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCTid3vMuAJTWaUh6HR3Xreg%3Ffbclid%3DIwAR3m41NllxqeYjG8V4ymKPSASHriUbLyIxGoHPq-WFTDLlYxNbqh1VeRiog&h=AT2G4QHKWqI9so3_j2vN-z81vDxbF1bs4h1PzUebFI8kw8QpsapPTUuWoIm2C_RlCxtXdB81Od23uQtH0rGjLQD3lGx_wCcEdTRO3y4cRxjT_7w3YTQ8mA-eEEuEpmf26Bo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1p2XaYsx8pxRM8qKuQpumVyS4ErU3fBsrchagWX5ppIBzUnEzL3uIFvgQUQAWwUHlqV4VA5EdjNRqKKfIQ5lb_7y0b0MSbdIo2ECFA3PdJi_FB4maawGvz61FrEsmIfkG51qo_H-15yEJBlqtK27RXRotl-xZGea6j_Xua-4_2CVuVbi4c9p82k3M
https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig
https://www.facebook.com/sebastian.dusza.77?__cft__%5b0%5d=AZWYuHMvPW5jU5kvTyBErwtvjowYySxggJ2FbUbIEcSmxdvYTi3AxqbTBzleq8qrsCbUVLcTOMH7pOL2myU7hEdu4Q82HNKhe1QZ5WdBdJTiqeRKnXE9U1VP7DjkORBEui7yrcgyBbL94GYMmY6-YnjVzp2AWiDnDbKD0ikB4rstiQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sebastian.dusza.77?__cft__%5b0%5d=AZWYuHMvPW5jU5kvTyBErwtvjowYySxggJ2FbUbIEcSmxdvYTi3AxqbTBzleq8qrsCbUVLcTOMH7pOL2myU7hEdu4Q82HNKhe1QZ5WdBdJTiqeRKnXE9U1VP7DjkORBEui7yrcgyBbL94GYMmY6-YnjVzp2AWiDnDbKD0ikB4rstiQ&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_MJUccU_vp4%26fbclid%3DIwAR0R2adq1wTZV613PDcH6S28LQsl9k9F4_wWBlcCqtbSw2pAzggMcteo6_4&h=AT1U2JKKXVN-Mj2cZa6LnukO0S__uUiwn8fG_0G3VsbS1yIKKPbMQkXxmXOrLbfkuWuseCLM2NjbEsDqPiqasquYxnxJFFyYwQUOO6YWsJ9U3EgF_c6s5tOtDx7NBeMK3Qc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1p2XaYsx8pxRM8qKuQpumVyS4ErU3fBsrchagWX5ppIBzUnEzL3uIFvgQUQAWwUHlqV4VA5EdjNRqKKfIQ5lb_7y0b0MSbdIo2ECFA3PdJi_FB4maawGvz61FrEsmIfkG51qo_H-15yEJBlqtK27RXRotl-xZGea6j_Xua-4_2CVuVbi4c9p82k3M


 
 

 



 
 

9. Dzisiaj pracujemy z książką. Zapraszam do wykonania ćwiczeń 

na stronach 78 i 79 oraz karty pracy cz.4 str. 48 i 49. 

 

10. Dla chętnych zamieszczam kilka kolorowanek ;) 

 

 

Ściskam was mocno i przesyłam buziaki. 

Ciocia Agata 



 

 

 
 



 
 



 



 
 

 



 


