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1. Taniec przy piosence  Pszczółka Maja 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

2. Obejrzyjcie film o pszczołach i o tym jak powstaje 

miód. 

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

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

Opowiedzcie dzieciom, że pszczoły wytwarzają miód z pyłków 

nektaru, który zbierają z kwiatów. Miód jest bardzo zdrowy. 

Dzieci, które go jedzą, rzadziej chorują. 

3. Przeczytajcie opowiadanie „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. 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 . 

4.Porozmawiajcie na temat opowiadania: 

➢ Gdzie wybrały się pszczółki? 

➢ Co zbierały z kwiatów? 

➢ Co przytrafiło się Mai? 

➢ Kogo spotkała Maja? 

➢  Czy Mai udało się wrócić do domu? 

5. Praca plastyczna „Plaster miodu”.   



Do wykonania pracy potrzebować będziecie białych kartek z bloku technicznego , rolkę po 

papierze toaletowym , żółtą farbę oraz żółtą i czarną plastelinę. Wylejcie do miseczki żółtą 

farbę, następnie niech dziecko zamoczy rolkę i zrobi na kartce kółeczka (to będzie nasz 

plaster miodu). Na drugiej kartce narysujcie kontur (nie musi być dokładny, ważne żeby był 

zachowany kształt) pszczoły ale w taki sposób aby na nim zmieściła się pszczółka. Pszczołę 

wyklejcie za pomocą wałeczków wykonanych z plasteliny w kolorze czarnym i żółtym. 

Główkę pszczoły zróbcie również z plasteliny (najpierw niech dziecko uformuje kulkę, a 

następnie delikatnie ją spłaszczy). Zróbcie oczka i czułki. 

    

                                              

  

 


