
Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Kraina miodem płynąca”.

1. „Co szkodzi pszczołom?” – oglądanie filmu edukacyjnego.

Rodzic zaprasza dziecko na kolejną przygodę ze znaną już Pszczółką Kają. Po obejrzeniu filmu

rodzic rozmawia z dzieckiem na jego temat:

- Czego najbardziej boją się pszczoły? Pamiętasz trudną nazwę tej choroby?

- Co ją powoduje?

- Czy można ją jakoś zwalczyć?

- Co innego zagraża pszczołom?

- Kto może pomóc im poradzić sobie z głodem? Jak?

- Jaka pogoda jest nieodpowiednia dla pszczół? Dlaczego?

- Co możemy zrobić, aby móc obserwować pszczoły w naszym ogrodzie/na balkonie?

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

2. „Pszczółka Bzz” – nauka piosenki – nauka drugiej zwrotki piosenki „Pszczółka Bzz”.

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

3. „Jak powstaje miód?” – układanie historyjki obrazkowej.

Rodzic opowiada o procesie powstawania miodu. 

1. Pszczoła zbiera z kwiatków pyłek oraz nektar.

2. Zbiory umieszczane są w komórkach plastra i po dojrzeniu stają się miodem. Kiedy pszczoły

uznają cały proces za zakończony, zasklepiają komórkę woskiem.

3. Pszczelarze noszą ochronne kombinezony i kapelusze z siatką,  aby żadna pszczoła nie miała

możliwości przedostać się na ich ciało i ich użądlić. Ich stroje są białe, gdyż pracują latem, kiedy

jest gorąco i świeci słońce. W ciemnym stroju, który przyciąga promienie słoneczne, byłoby im

za gorąco. Aby zajrzeć do ula pszczelarz musi użyć podkurzacza (dmuchawki), czyli urządzenia

z którego wydobywa się dym. Dym nie jest szkodliwy dla pszczół, wręcz przeciwnie, ma za

zadanie  je  uspokoić,  aby pszczelarz  mógł  spokojnie  pracować.  Po otwarciu  ula  i  odymieniu

pszczół rozpoczyna się miodobranie. Na początek pszczelarz wyjmuje plastry z miodem.

4. Pszczelarz musi zedrzeć wosk, którym pszczółki zasklepiły komórki z miodem.

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


5. Tak przygotowane ramki  wkłada  do miodarki  (wirówki).  Wyciekający miód z  kręcących się

szybko ramek, spływa na dół bębna i wypływa kranikiem prosto do wiadra.

6. Z wiadra przelewany jest do większych zbiorników, gdzie przechodzi np. proces filtracji czyli

zostanie już tylko czysty miód bez żadnych zabrudzeń np. resztek wosku z ramek.

7. Następnie przechowywany jest w pojemnikach, aby odkapał z niego nadmiar wody.

8. Gotowy miód rozlewany jest  do beczek czy słoików i  w takiej  postaci  możemy kupić go u

pszczelarza lub w sklepie.

Następnie  rodzic  rozkłada  na  dywanie  historyjkę  obrazkową  (w  zależności  od  wieku  i

zainteresowania  dziecka  tematem  dostosowujemy  ilość  kart  historyjki  obrazkowej)  i  zaprasza

dziecko, by opisywało co znajduje się na poszczególnych obrazkach i układało je w odpowiedniej

kolejności.







4. „Smakujemy miody” – zabawa dydaktyczno-sensoryczna.

Rodzic zaprasza dziecko na degustacje miodu i rozmawia z dzieckiem o jego smaku, zapachu oraz

właściwościach zdrowotnych.

5. Praca plastyczna.

Jak wykonać:

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ

