
Witajcie kochani! 

W tym tygodniu przeniesiemy się na majową łąkę, pełną niespodzianek, zagadek i 

ciekawych zadań! 

Zadanie pierwsze na dzisiaj! 

Wyruszymy dzisiaj na poszukiwania! Czego? Zaraz się dowiecie!  

Zabierzcie ze sobą kartę papieru, ołówek lub kredkę i mały woreczek. A teraz 

czas na spacer po ogrodzie! A może nawet uda wam się wraz z rodzicami wybrać 

na pobliską łąkę  

Obserwujcie wszystko dokładnie! Poszukajcie dobrze, czy w trawie nie kryją się 

jakieś owady? Może to mrówka, która pędzi do mrowiska, a może pracowita 

pszczółka szukająca nektaru, a może to właśnie motyl wraz z biedronką tańczą 

walca w powietrzu! Jeżeli udało wam się coś niesamowitego zaobserwować, 

narysujcie to na kartce. A może zauważyliście jakiegoś dziwnego owada lub 

kwiatka.? Przyjrzyjcie się temu uważnie! Detektywi zwracają uwagę na 

najmniejsze szczegóły! Nasza kartka to dzisiaj wasz notatnik z tej wesołej 

wyprawy  

Zadanie dla chętnych!  

Będąc na łące czy w ogrodzie na pewno zauważyliście, że maj zasiał pełno 

przeróżnych kwiatów, które wesoło kołyszą się na wietrze. Może czas to 

wykorzystać i stworzyć wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem zielnik? 

 

Zachęcam was serdecznie do wykonania tego zadania. Zdjęcia swoich pomysłów i 

prac możecie przesyłać na nasz email: 

nauczycieleprzedszkole2czaniec@gmail.com.  

mailto:nauczycieleprzedszkole2czaniec@gmail.com


Zadanie drugie na dzisiaj, to  wysłuchanie opowiadania o przygodach małej 

pszczółki. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie odpowiedzieć na pytania!  

 

„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 – przestrzegała ją mama.  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. A tu, co to za duża pszczoła? 

-  Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk 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 bąk Felek razem z mała pszczółką przyfrunęli do ula. Dziewczynka podziękowała 

bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać się od swojej rodziny pomimo pracy 

podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów. 

 

1. Po co mała pszczółka wraz z rodzicami wybrała się na łąkę? 

2. Przed czym przestrzegła pszczółkę mama? 

3. Dlaczego Maja płakała? 

4. Kto pomógł Mai wrócić do rodziców? 

 

Ostatnia zabawa na dziś to coś, co małe pszczółki lubią najbardziej! Będziemy 

malować ! Przygotujcie sobie białą kartkę a4, farby, pędzelek, kredki i pisaki. 

Spróbujcie namalować łąkę z naszego opowiadania oraz jej bohaterów. 

Miłej zabawy kochani!  

 

 


