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1. „Przygoda małej pszczółki”- opowiadanie C. Lewandowska
Rodzic czyta opowiadanie, dziecko uważnie słucha.

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.  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.  Aż  tu,  co  to  za  duża  pszczoła?
- Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem trzmiel 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  trzmiel  Felek  razem  z  mała  pszczółką  przyfrunęli  do  ula.  Pszczółka  podziękowała  bąkowi
i  postanowiła więcej  nie oddalać się  od swojej  rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku
i nektaru z kwiatów.

Rozmowa na temat opowiadania:
– W jakim celu rodzina pszczela wybrała się na łąkę?
– Co przydarzyło się pszczółce na łące?
– Kto pomógł małej pszczółce?

 2. „Jak powstaje miód”- filmik edukacyjny.    

Zapoznanie z etapami powstawania miodu pszczelego.

3. "Miodem smarowane"- informacja na temat miodu połączona z degustacją.

Miód jest nie tylko pyszny, ale ma również właściwości prozdrowotne. Miód wzmacnia odporność,

uspokaja,  ożywia  mózg,  pomaga goić  rany.  Ma  właściwości  antybakteryjne  -  niektóre  bakterie

zwalcza  lepiej  niż  antybiotyki.  Do  tego  miód  świetnie  sprawdza  się  jako  dodatek  do  różnych

kosmetyków.

Spróbuj miód i określa jaki ma smak (słodki, gorzki a może słony?); jaką ma konsystencję (np.

twardy, miękki, lejący się);  jaki ma zapach (a może w ogóle nie pachnie?); jaki ma kolor?



4. Rysuj po śladzie. Staraj się nie odrywać ręki rysując drogę pszczoły.



5. Wytnij, ułóż puzzle i pokoloruj obrazek.



6. Nauka rysowania pszczoły. Narysuj pszczołę według instrukcji.

Miłej zabawy i udanego weekendu ;)


