
Witajcie ! 

Na początek mam dla was zagadkę. Będzie ona kluczem do dzisiejszych zajęć 

Ledwie błyśnie słońce złote, 

słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią 

miodek pracowite … (pszczoły) 

 

Stoi chatka kolorowa 

niewielkiego jest rozmiaru. 

Ale mieszka w niej królowa 

i z królową naród cały... (ul) 

 

Dzisiaj dowiemy się czegoś ciekawego o malutkich ale niezwykle pracowitych owadach. Czy już 

wiecie o czym się będziemy dzisiaj  uczyć? Oczywiście, że tak! O pszczołach 

Teraz zapraszam was do obejrzenia ciekawostek o pszczołach! Po ulu oprowadzi Was moja 

mała przyjaciółka, pszczoła  

 

 

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 1 

 

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

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c


Teraz przeniesiemy się do matematycznego świata pszczółek. Chodźcie ze mną!  

„Pszczoły i kwiat”- zabawa matematyczna. 

Będzie wam potrzebny przykładowy kwiatek oraz kilka pszczółek  

  

 

 

 

Kochani, wybierzemy się teraz na wycieczkę na naszą łąkę. Zobaczcie, mamy tutaj rodzinę pszczółek. 

Po wyczerpującym dniu pracy, postanowiły one sobie odpocząć w pobliżu tego dużego kwiatka. 

Chciałabym, żebyście umieścili pszczółki w wybranym przez siebie miejscu w stosunku do  tego 

kwiatka. Każdy z Was wybierze sobie pszczółkę, wybierze dla niej imię : możecie nazwać je swoim 

imieniem lub wymyślić inne . Powiedzcie , gdzie Wasza pszczółka odpoczywa- nad kwiatkiem ,na 

kwiatku, na trawie  pod kwiatkiem, na trawce z prawej/lewej strony kwiatka. Pozwólcie, że ja zaczną. 

Moja pszczółka ma na imię Dorotka i odpoczywa sobie na kwiatku. Teraz Wasza kolej. 

 



 

Następnie połóżcie pszczółkę: 

- pod kwiatkiem, 

- nad kwiatkiem, 

- z prawej strony kwitka, 

-z lewej stronie kwiatka 

 

 

 

 

 

Spróbujcie teraz policzyć ile pszczółek jest w każdym z uli i zakolorujcie właściwy kwadracik. 

 

 

 



Spróbujcie teraz wykonać takie zadanie. Połączcie kropki po kolei od 1 do 24 i sprawdźcie co 

wam wyszło na rysunku !  

Miłej zabawy  

 

 

 

Wszystkich ciekawskich na koniec zachęcam do obejrzenia dłuższego filmiku przyrodniczego 

o pszczołach  

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk

