
Opracowała: Ewelina Mastaj 

Temat: „Kraina miodem płynąca”. 

1. „Pracowite pszczółki” – wykonanie pracy plastycznej. 

Rodzic prezentuje i omawia z dzieckiem, jak należy wykonać pracę plastyczną (malujemy gałęź i 

liście. Malujemy folię bąbelkową i przyklejamy ją na kartkę. Wokół ula odciskamy paluszkami 

pszczoły i dorysowujemy im paski, główki i czułki).  

 

1. Malujemy farbami gałąź i liście. 

2. Przyklejamy folię bąbelkową pod gałęzią – wypukłą stroną do góry. 

3. Malujemy folię bąbelkową żółtą farbą. 

4. Paluszkami zamoczonymi w żółtej farbie odciskamy pszczółki. 

5. Paluszkami zamoczonymi w białej farbie odciskamy skrzydełka pszczółką. 

6. Czarnym pisakiem domalowujemy pszczółkom główki, czułki i paseczki. 

2. „Pszczółka” – wykonanie karty pracy. 

Rodzic pokazuje kartę pracy i tłumaczy dziecku, jak należy wykonać zadanie (kolorujemy pola 

według cyfry której przypisany jest poszczególny kolor). 



 



3. „Pszczółka Bzz” – osłuchanie z piosenką, nauka 3 

zwrotki.https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo  

Pszczółka Bzz 

To jest pszczółka Bzz 

poznaj ją i ty 

Bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzzzzz 

To jest pszczółka Bzz poznaj ją i ty 

Bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzzzzz 

Po naszej polanie mała 

pszczółka lata, na na na na 

na na na na na Zbiera 

nektar z kwiatków, z 

kolorowych płatków na na 

na na na na na na na 

Bzz bzz bzz bzz 

bzz bzz bzz bzz 

To jest pszczółka Bzz 

poznaj ją i ty 

Bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzz bzzzzz 

Pszczółka pracowita 

miodkiem wszystkich wita 

na na na na na na na na na 

Zbiera nektar z kwiatków, 

z kolorowych płatków na 

na na na na na na na na 

https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo
https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo


4. „Śniadanie Puchatka” - gimnastyka buzi i języka. 

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). 

5. „Cykl życia pszczoły” - zabawa matematyczna. 

Rozcinamy obrazki na części, a następnie dziecko tworzy zbiory (zabieramy dziecku po jednym lub 

dwa obrazki z danego zbioru, tak aby w każdym zbiorze była inna liczba obrazków). Dziecko 

przelicza elementy (obrazki), w każdym zbiorze i określa, w którym zbiorze jest mniej, a w którym 

jest więcej elementów. 

Na końcu układa jeden cykl życia pszczoły i wskazuje: 

- co jest na początku 

- co jest na końcu 

- co jest drugim etapem 

- co jest trzecim etapem 

 

 

Drodzy Rodzice  prosimy o zapoznanie się z najnowszą informacją od Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie, która znajduje się na stronie  przedszkola w zakładce  aktualności.



 


