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MIESZKANCY  ŁĄKI 

 Zagadka. 
 

Lata, lata, obok czoła. 

To miodna mała...  (pszczoła). 
 

 Z kamerą wśród pszczół  
Odcinek 1  https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 

Odcinek 2 https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c&t=43s 

Odcinek 3 https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 

 

 Historyjka obrazkowa „Skąd się bierze miód ?” 

Ćwiczenia w mówieniu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg


 Posłuchajcie opowiadania: „O czym brzęczą pszczoły?”  – I. Salach 

 

Czy słyszeliście  kiedyś o czym brzęczą pszczoły? 

Opowiem wam. Brzęczą o małych, ale bardzo pożytecznych zwierzętach, które można spotkać w lesie, 

na łące, w ogrodzie. 

Możecie je zobaczyć codziennie, trzeba tylko uważnie obserwować przyrodę i wsłuchiwać się w jej głosy. 

  Na pewno często widujecie pszczoły i wiecie, że są bardzo pożyteczne, bo dają nam  ludziom miód. 

Składają go w domkach, które nazywamy ulami. Pszczoły piją nektar z kwiatów – to ich ulubiony pokarm. 

Niekiedy dzieci boją się pszczół i mocno machają rękami żeby się przed nimi obronić. Nie trzeba tego robić, 

wystarczy stanąć nieruchomo, a one szybko odlecą. 

  A tu  - spójrzcie, biedronka. Jest też bardzo pożyteczna. Ona zjada szkodniki, które niszczą liście  różnych 

roślin. 

 
Te szkodniki to mszyce. Gdyby biedronki ich nie zjadały to drzewa i krzewy miałyby chore liście. 

Nie raz widziałam jak dzieci łapały biedronki i  bawiły się nimi. To zła zabawa, nie wolno męczyć tych 

małych zwierząt. One nam przecież pomagają.  Czy wiecie do kogo należy ten domek?  

     
Tutaj mieszkają mrówki. To jeszcze jedno malutkie pożyteczne zwierzątko. Mieszka w domku, które 

nazywamy kopcem. Nie wolno ich niszczyć. Zobaczcie, mrowisko jest takie duże, a mrówki - małe. 

Musiały się bardzo napracować żeby je zbudować. To bardzo pracowite owady. 

Nie raz na ludzi mówimy, że są pracowici jak mrówki. A to znaczy, że szybko pracują i bardzo się trudzą. 

Mrówki są bardzo pożyteczne, one oczyszczają lasy. Gdy zobaczycie któreś z tych zwierząt w ogrodzie na 

łące lub w lesie, to nie wyrządzajcie im krzywdy. Pamiętajcie, że one pomagają ludziom.  

   A dzisiaj, jeżeli zobaczycie w ogrodzie pszczoły, to posłuchajcie uważnie o czym one brzęczą. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

o Co pożytecznego dają nam pszczoły? 

o W jaki sposób biedronki nam pomagają? 

o Jaką rolę w przyrodzie spełniają  mrówki? 

 

 



 Ćwiczenia w liczeniu - Liczenie pszczół.  

 

 

 Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom. 

 

 

 

 



 Zagadka „Biedronka”         

 

Piegowata dama. 

Po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka ...(biedronka). 

 

 

 Rozmowa na temat budowy biedronki.  
Wskazywanie i nazywanie części ciała biedronki (pancerz, pod nim skrzydła, głowa, oczy, aparat 

gębowy, nogi, czułki). 

 

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl). 

 



W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że 

liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – 

szkodniki roślin. 

 

 „Biedronka”  – praca plastyczna wg własnego pomysłu lub wzoru. 

Przykład wykonania pracy. https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM 

 

 Ćwiczenia logorytmiczne: „Rób to, o czym mówi wiersz”. 

Dziecko porusza się zgodnie z tekstem wierszyka czytanego przez rodzica.  

 

Zrób do przodu cztery kroki,                                  Klaśnij w ręce razy pięć, 

i rozejrzyj się na boki.                                            na klaskanie też masz chęć! 

Tupnij nogą raz i dwa,                                           Wokół obróć się, raz, dwa, 

ta zabawa nadal trwa.                                            piłka skacze hop-sa-sa. 

Teraz w lewo jeden krok,                                       Ręce w górę i na boki, 

przysiad, i do góry skok.                                       zrób zajęcze cztery skoki. 

Zrób do tyły kroków trzy,                                     Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

by koledze otrzeć łzy.                                           i wyciągnij w górę nogę. 

  

   
 

Pozdrawiam p. Danka  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

