
JAK POWSTAJE MIÓD

Śniadanie Puchatka    zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy

Kubuś Puchatek obudził się rano i bardzo mocno ziewnął (ziewanie). Poczuł, że jego brzuszek jest 
pusty, wyruszył więc do lasu na poszukiwanie miodu. Idzie wyboistą drogą (dotykamy czubkiem 
języka do każdego ząbka na górze i na dole), rozgląda się na prawo ( czubek języka do prawego kącika
ust), i na lewo ( czubek języka do lewego kącika ust). Stanął nad wysokim drzewem i zobaczył dziuplę,
z której wypływał pyszny miodzik. Kubuś więc zaczął wspinać się na drzewo. Sięgnął łapką do dziupli i 
wyjął ją oblepioną miodem. Oblizał całą dokładnie ( wysuwamy język z buzi i poruszamy nim lekko do 
góry i na dół). Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie pyszczek. Teraz próbuje go wyczyścić 
( oblizuje językiem wargi). Misiu poczuł, że jego brzuszek jest pełen. Gdy doszedł do domku był 
bardzo zmęczony. Położył się do łóżeczka i zasnął ( chrapiemy)

Rozwiązywanie zagadek:
Zgrabne domki w sadzie mają,
miód w tych domkach wyrabiają.
(Pszczoły)
Latem krążę, ile sił,
zbieram z kwiatów złoty pył.
(Pszczoła)



 „JAK POWSTAJE MIÓD”
Wierszyk:
Na pięknej łące
pszczół jest tysiące
Latają i nektar zbierają
Po ciężkiej pracy wracają do ula
By złożyć nektar na węzie.
Gdy miód dojrzeje, pszczelarz z rodziną
Odbierze im to co zebrały
A w zamian da im cukru do woli
Po to, by zimę przetrwały.
I tak co roku pszczele rodziny
Od wiosny znów zaczynają
By zebrać nektar, dać człowiekowi
By mógł się najeść do woli
________________________________________

Wierszyk:
W marcu krążą nad rośliną.
W kwietniu każdy kwiat zapylą.
W maju nektar już zbierają.
Głośno bzyczą i fruwają.
Zbiorą z sadów i rzepaków,
Z każdej łąki, z wielu kwiatów.
W czerwcu pszczoły czerw składają
I akacje nazbierają.
W lipcu leją nektar z lipy.
W sierpniu z gryki i gorczycy.
Wrzesień - wrzos i nawłoć zbiorą.
W październiku nic nie biorą.
W listopadzie miód zjadają.
W grudniu ramki pomniejszają.
W styczniu tworzą czarną kulę,
Bo gdy zimno, to się tulą.
W lutym oblot robią w koło,
Gdy słonecznie jest wokoło.
Tak, co roku nasze pszczółki,
By móc latać na pożytek.
Ten rytuał powtarzają,
Bo są bardzo pracowite.





Rozmowa kierowana na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka ( pszczoły robotnice, 
pszczoły karmiące larwy), zapoznanie z nazwami miodu ( akacjowy, lipowy, wielokwiatowy, 
rzepakowy, spadziowy ) .Podkreślenie wartości zdrowotnych miodu, także wykorzystania 
miodu w medycynie, do produkcji kosmetyków. Opiekun otwiera słoik z miodem, dzieci 
badają właściwości miodu przy pomocy zmysłów. Informuje dzieci, że pszczoły podobnie jak 
inne zwierzęta dokarmiamy cukrem.                                                                                                     
Opiekun rozdaje dzieciom łyżeczki i szklanki, do każdej nakłada trochę miodu. Dzieci za 
pomocą zmysłu wzroku, smaku, węchu i dotyku określają jego kolor, konsystencję, lepkość i 
smak. Następnie opiekun wlewa do szklanki każdego dziecka letnią wodę. Po wymieszaniu 
wyciągają wnioski: „miód jest rozpuszczalny w wodzie i powoduje, że woda staje się słodka, a
po rozpuszczeniu jego smak staje się łagodniejszy.
Opiekun prezentuje dzieciom strój pszczelarza, wyjaśnia dzieciom, że strój ten chroni 
człowieka przed użądleniem pszczół.



   „Przygoda małej pszczółki”- opowiadanie C. Lewandowska
Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela 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 



 Rozmowa nt.: treści opowiadania.

Pracowite pszczółki”-        zabawa zręcznościowa.   
 
Do przeprowadzenia zabawy potrzebne nam będzie:
- klamerki,

- małe pompony lub kulki papieru 
- wytłaczanki po jajkach 
 Dzieci (pszczółki) dostają klamerki. Pszczółki na znak zbierają pomponiki (nektar) za pomocą 
klamerek i przenoszą na plaster miodu (wytłaczanka z jajek).
Zadaniem pszczółek jest wypełnienie całej wytłaczanki "nektarem" i zrobienie przepysznego plastra 
miodu.
Można wprowadzić element współzawodnictwa, kto szybciej /opiekun – dziecko/ sprawdzić, które 
pszczółki  szybciej i efektywniej pracują

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 1
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE

Pszczółka z rolki po papierze toaletowym

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


Co będzie potrzebne?
– tubki po papierze toaletowym,
– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania,
– kolorowy papier,
– pisaki lub kredki,
– klej.

Jak zrobić pszczółkę z rolki po papierze toaletowym?



Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbami 
–  pszczółkę na żółto .

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem 
elementów z papieru:
– pasków pszczółki,
– głowy pszczółki 
– skrzydeł pszczółki  
– oczu i nosków
– owadzich czułek (jako czułki fajnie sprawdzi się jakiś grubszy materiał jak na 
przykład kolorowy filc)

Teraz wystarczy tylko podoklejać wszystkie części . Czułki przyklejamy od 
wewnętrznej strony rolek. 
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