
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kraina miodem płynąca”.

1. „Co tak brzęczy?” – wprowadzenie do tematu zagadką słuchową.

Rodzic prosi dziecko, by położyło się wygodnie na dywanie,  zamknęło oczy i  wsłuchało się w

odgłosy,  które za chwilę usłyszy i  wyobraziło sobie gdzie może się znajdować. Po około 1-1,5

minuty rodzic wyłącza odgłosy i prosi dziecko, by otworzyło oczy i usiadło. Następnie pyta je o

wyobrażenia i przypuszczenia. Potem informuje dziecko, które dokładnie owady słyszeło.

https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs 

2. „Z wizytą w ulu” – oglądanie filmu edukacyjnego.

Rodzic zaprasza dziecko na przygodę z Pszczółką Kają. Po obejrzeniu filmu rozmawia z dzieckiem

na temat jego treści:

- Ile żyje pszczoła?

- Jakie ma obowiązki?

- Kiedy może samodzielnie opuścić ul?

- Z czego pszczoły produkują miód?

- Ile łyżeczek miodu produkują w ciągu życia?

- Czy pszczoły same zjadają swój miód?

- Jakie zadanie mają trutnie?

- Jaka pszczoła dożywa 5 lat?

- Czym zajmuje się królowa?

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

3. „Rozwój pszczoły” – układanie historyjki obrazkowej.

Rodzic pyta dziecko, jak myśli co się dzieje z jajami złożonymi przez królową? 

Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka, kładzie na dywanie kartę obrazkową „Cykl życia pszczoły” i

opowiada o niej. 

Królowa  składa  jaja  do  woskowych  plastrów.  Z  jaj  wykluwają  się  malutkie  larwy.  Robotnice

intensywnie je karmią, by urosły. Wyrośnięte larwy otaczają się kokonem i nieruchomieją. Larwy

przepoczwarzają się w poczwarkę,  która wyglądem przypomina dorosłą pszczołę. Gdy pszczoła

osiągnie swą dorosłą postać wygryza się z komórki. Pszczoły i trutnie przechodzą metamorfozę ok.

21-24 dni, królowa 16 dni. Larwy królowych karmione są wyłącznie mleczkiem pszczelim. 

https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


Następnie rodzic układa na dywanie karty historyjki obrazkowej i zaprasza dziecko, by wybrało,

opisało i ukłożyło karty w odpowiedniej kolejności (może posiłkować się planszą przedstawiającą

cały cykl rozwoju pszczoły). Następnie rodzic wskazuje i nazywa poszczególne stadia: jajo, larwa,

poczwarka, dorosła pszczoła, a następnie wraz z dzieckiem kilka razy je powtarza od cichego do

głośnego natężenia głosu. 





4. „Od jajka do dorosłej pszczoły” – wykonanie karty pracy.

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

prostokąty z obrazkami i układamy je w odpowiedniej kolejności w ramce po prawej stronie. Po

sprawdzeniu przez rodzica przyklejamy obrazki).




