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Propozycje zabaw językowych: „Pszczoły” – poznawanie znaczenia pszczół dla człowieka
i przyrody.

Propozycje zabaw ruchowych

Przebieg:
1. Oglądanie filmu edukacyjnego „Pszczoły i miód”.
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE – zachęcenie do obejrzenia pozostałych
odcinków z tej serii.
2.  Rozmowa  na  temat  znaczenia  pszczół  w  życiu  człowieka  –  na  podstawie  filmu
edukacyjnego oraz ilustracji (załącznik nr 1)

 Jaką rolę odgrywają pszczoły w naturze? (zbierają nektar z kwiatów i wydzielinę z
liści zwanej spadzią. Zapylają rośliny)

 Co zagraża  pszczołom? (zanieczyszczenie  środowiska,  choroby,  środki  chemiczne
stosowane w rolnictwie)

 Co to jest pasieka?

 Kto to jest pszczelarz i jaka jest jego rola?

 Jakie pszczoły zamieszkują ul? (królowa, pszczoły robotnice, trutnie)

 Po  czym  rozpoznaje  siebie  pszczela  rodzina? (po  zapachu  wydzielanym  przez
królową)

 Jakie zadania wypełnia w ulu pszczoła robotnica? (sprząta, karmi larwy, robi wosk
pszczeli, jest strażniczką, przynosi nektar do ula, który zamieniany jest w miód)

 Co produkują pszczoły w ulu? (miód, pyłek kwiatowy, kit pszczeli, wosk)
3.  Zapoznanie  z  nazwami  miodu,  np.:  akacjowy,  lipowy,  wielokwiatowy,  rzepakowy,
spadziowy. (Nazwa miodu pochodzi od rośliny, z której pszczoły zebrały nektar)
4. Karta pracy, cz. 4, s. 42 (załącznik nr 2).

 Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. Kończenie
kolorowania plastrów miodu. 

 Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom.

Propozycje zabaw ruchowych
1.  Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza
paskami bibułki trzymanej najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze
przykuca i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.
2.  Powitania  bibułką –  dziecko dotyka  bibułką  różnych części  ciała  wymienianych  przez
rodzica.
3. Sprytne palce – dziecko chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie
do rąk.
4.  Rysujemy ósemkę – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy
rozstawionymi nogami.
5. Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.

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


6. Marsz z muzyką – dziecko rytmicznie maszeruje dookoła pokoju przy nagraniu marszowej
melodii. Podczas przerwy w grze przykuca i wyskakuje w górę.

https://www.youtube.com/watch?v=Ivh4teVteGE

Załącznik nr 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ivh4teVteGE


Załącznik nr 2


