
Zajęcia dla zerówki                                                                         17.04.2020 r. 

 

    

Temat: Bzy, bzy, bzy - pszczółka mała.  

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455 

 

2)  Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

 

3)  Najpierw przypomnimy sobie o konieczności  mycia rąk 

https://youtu.be/NSzwTFmnUb4 

 

 

4)) Teraz porozmawiamy o pszczółkach. 

 Mamusia/tatuś przeczyta Ci   „Przygodę małej pszczółki”- opowiadanie C. Lewandowskiej 

 

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 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/NSzwTFmnUb4


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  

 

    

5) Proponuje do obejrzenia Pola i 10 zasad wirusoobrony   



http://www.dwukropek.com.pl/co-nowego/pobierz-plakat-pola-i-10-zasad-wirusoobrony/ 

 

 
 

 

6) Posłuchajmy  odgłosów pszczół. 

 

https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E 

 

7)   Porozmawiamy o różnych owadach 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dwukropek.com.pl%2Fco-nowego%2Fpobierz-plakat-pola-i-10-zasad-wirusoobrony%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Al3RjWsHWqatVnb74VBNfHtUr1aZX89FM3PTKHwZVzHpzSEau9mkycWQ&h=AT0ZpFcZLAMpVnk_k5SRFHY5uq90CT_g9y6C7JcOmPGKG15OwbnKrVl3we9L8lCQfB8LsI-gVsaxWLjOnBDo_KwNUmHGeDE7ZNNKIOGXKu5NtBKwBgTSmgxqeeteEuH-QmIy22vp4-tIVLEiPsc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0d8vbSDilGTd_9NE-0-YMYD5iFs1dvx4S-z5A0rpNOrSqfc1iUq5YeD7VS43AYQJzBMBYeYUznDqlgMxqr4id6Q2PjEzgBqaAndTI6obg7b4DSXLobqZxo_30tEpuKhpkfLW2J1_D_u79yeyD0iC0XZ55KdJqoIEP_FJ2L4GP-V0AZv_J0gaTYBJM
https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E


 
Oprócz pszczoły są również inne pasiaste owady i niektóre z nich mogą być niebezpieczne. O 

ile trzmiel jest raczej łagodny, to spotkanie z osą czy szerszeniem może być bardziej 

niebezpieczne. Są to owady, które mogą być agresywne, zwłaszcza jeśli jesteśmy w pobliżu 

ich gniazda lub jeśli odganiamy je od jedzenia (np. słodkich owoców, napojów). Dlatego 

latem trzeba uważać jeśli chcemy jeść na dworze owoc czy słodycze lub pijemy napoje (osy 

mogą wchodzić do butelek ze słodkimi napojami, trzeba uważać, by nie wypić ich razem z 

napojem). 

  

Pszczoły robią dla nas miód  

 

  
 

 



8)    

Czas na piosenkę. Posłuchajcie piosenki  i  zatańczcie razem z rodzicami. 

https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8 

 

9) Kolorowanka Pszczółka.   

Kartę pracy  podałam w końcu pliku. 

 

9) Zrobimy zabawy paluszkowe   

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkKNg2eFtD60%26fbclid%3DIwAR2bIsp5pp70VvITEF9lGPF-R2LzvkFjKapfRbUMBxbakHumUbB3_916iXQ&h=AT2pltnoB8Ox-fsnBU5ACEAGs6zSsF1xJjsf2xBJ0XdodCTPY3OdXWLD6Ykr8fAVR8gNokljysNBCsjosDudxc-u404xLfd2CT1crFfpp4J3eGTPW6Jp0oFUMs_YjTEDoGpjIs928BVCFvaLkoA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0tClqliahcrdGau6r7dBY8jLbEhE3gvQaYPd-3G2t5JBMb4jSIPoUhYt-xueYJAxzun1XPSUvgf231zmzi91qhJeUuD-q5Jvx_1asxveT0T38A_HHQpDtu4RMnpr69mgHgtylbq20ZemsHAz7tPAJ-3AW-UL5jDnPIRDtvLfDmbFosSG3rWviudl0
https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8


10)  A teraz zajęcia kreatywne . 

 Proponuję  wykonanie takiej pszczółki: 

 

 

Potrzebujemy: 

- Rolkę po papierze toaletowym; 

- Żółty papier; 

- Czarny papier; 

- Biały papier; 

- Slomki; 

- Flamaster; 

- Klej. 

Życzę udanej zabawy!!! Powodzenia.  

Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 

 

 

 

 

 



 


