
Zadanie 1 
Zestaw ćwiczeń porannych  
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM  
https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4 
 
Zadanie 2 
Posłuchajcie piosenki. Spróbujcie zgadnąć o czym będą zajęcia. 
https://www.youtube.com/watch?v=BGOsS8ENBM8&feature=youtu.be  
 
Zadanie 3  
Zapraszam  do wysłuchania fragmentu tekstu z „Kubusia Puchatka”:  
Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód,  
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,  
Co to znaczy? Nie wiem sam.  
Gdyby Pszczołami były Niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. 
 A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać.  
 
Następnie pyta dzieci:  
● Jak sądzisz, kto mógł śpiewać tę piosenkę?  
● Dlaczego Kubuś Puchatek wspinał się po miód na drzewo?  
● Gdzie ten miód się znajdował?  
● Kto gromadził tam miód?  
● Czy wiesz, jak nazywa się taki ul na drzewie?  
 
Zadanie 4 
Zapraszam do oglądania filmu o pszczołach 
część 1  
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&t=3s 
część 2 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 
 
część 3 
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 
 
Zadanie 5 
Posłuchaj wiersza, spróbuj zrobić ilustrację do jego treści.  
 

Michał Jankowiak 

Pszczoła 

 

Pszczółkę Ulę boli brzuszek, 
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Zjadła w sadzie mrowie gruszek, 

Wielką ma temperaturę, 

Rozpaloną całą skórę, 

Pyta siebie : „Olaboga, 

Co ty poczniesz, moja droga?” 

 

Pędem leci do pasieki, 

Wypić ziółka, zażyć leki, 

Wszyscy w ulu oniemieli, 

Takiej pszczoły nie widzieli, 

Wszystkim pszczołom zrzedła mina: 

„Zżółkła… Osę przypomina!”. 

 

Patrzą na nią, trwogę mają, 

Dotykają i wąchają, 

Jakby wsadził kij w mrowisko, 

W ulu wielkie zbiegowisko. 

Wierzyć nie chcą, że to pszczoła; 

„To jest szerszeń” – truteń woła. 

 

Wyszła wtedy ich królowa, 

Mądra,piękna, kolorowa, 

Swych poddanych wysłuchała, 

Taki oto wyrok dała: 

„Drogie siostry, trutniu, bracie, 

Pszczołę tu przed sobą macie”. 

 

Gdy to pszczółki usłyszały, 

Całym chórem zawołały: 

„Ulu, siostro nasza mała, 

Nie bądź taka osowiała. 

My cię miodem podleczymy 

I już nigdy nie zdradzimy”. 

 

Od pszczół teraz tam się roi, 

Żadna Uli się nie boi, 

Razem kwiaty zapylają, 

Do koszyczków pyłek tkają, 

Teraz wiedzą, że niemądrze, 

Jest oceniać po wyglądzie. 

 

 



 

 
Zadanie 6 
Spróbujcie sami narysować pszczołę 
https://www.youtube.com/watch?v=88jCeLsYZ2Q  
 
Zadanie 7  
Pamiętacie jak smakuje miód? Jeśli nie, poproście rodziców o niego. Następnie określcie jaki 
jest miód: 

- jaki ma smak 
- jaki ma kolor  

 
Zadanie 8  
Puzzle  
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/124657-pszcz%C3%B3%C5%82ka-maja 
 
Zadanie 9  
Zabawy logopedyczne  
https://www.youtube.com/watch?v=y_knmoT79Vk 
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