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Materiał zabaw i zajęć do nauczania zdalnego dla Grupy 2 żółtej - „Bączki”   

Temat wiodący: 

Pszczoły – takie małe, a tak bardzo potrzebne! 

 
Kochane Bączki, Drodzy Rodzice! 

 

Za nami kolejny tydzień edukacji zdalnej i pobytu w przedszkolu. Jak się czujecie? Mamy 

nadzieję, że jesteście zdrowi, choć trochę tęsknicie i nadal znajdujecie czas, by skorzystać             

z propozycji zajęć , które Wam podsyłamy. Minione dni były wyjątkowe, tyle się działo: 

sadzenie kwiatków dla Mamy i Taty z okazji zbliżających się ich świąt, przygotowanie 

obrazków o Wrocławiu, które obejrzał, omówił, pokazał i pochwalił Prezydent Jacek Sutryk na 

swoim facebookowym profilu w piątek o g. 13.00        

Pani Madzia, która prowadzi u nas zajęcia z rytmiki, była tak miła i przygotowała dla Waszych 

Rodziców i dla Was próbkę tego, co by mogli zobaczyć i przeżyć, gdyby odbył się majowy 

koncert. Piosenki są oczywiście do odsłuchania na profilu Fb naszego przedszkola. 

Znajdziecie tam także wspomnienie sprzed 2 lat, kiedy to przedszkole, nazywane przez Panią 

Dyrektor pieszczotliwie Szkaradą, oficjalnie zostało nazwane Kolorowym        

 

Sami widzicie, że było wesoło i pracowicie, całkiem jak w ulu u pszczółek. A skoro już o tych 

pożytecznych owadach mowa, to po cichutku zdradzimy, że w nadchodzącym tygodniu to 

nimi się zajmiemy i poznamy je bliżej. Zatem zapraszamy do pasieki...słyszycie głośne 

bzyczenie?        
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Wszystkich Was bardzo mocno przytulamy, pozdrawiamy, życzymy zdrowia i do szybkiego 

zobaczenia! 

 

Madzia i Asia 

P.S. 

Dzisiaj udostępniamy też zadania w formie multimedialnej, gdzie m.in. czytamy opowiadanie 

i widnieją różne ciekawe animacje. Jeżeli macie ochotę, kliknijcie w poniższy link: 

https://view.genial.ly/5ec90e2a7607860d83c518c3/presentation-pszczoly 

 

Zadania do druku znajdziecie w poniższych zadaniach nr. 6 i 11. 

 

Jeśli masz ochotę zaplanuj swoją pracę        

 

TABLICA PLANOWANIA ZABAW _ ZADAŃ 

 
ZADANIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

PLANOWANIE WYKONANIE 

 
1 

 
O pszczołach i Matce Naturze 

 

  

 
2 

 
Pytania do tekstu 

 

  

 
3 

 
Korespondentka Kaja 

 

  

 
4 

 
Bzycząca rodzina 

 

  

 
5 

 
„Lot Trzmiela” 

 

  

 
6 

 
Ile mamy miodu? 

 

  

 
7 

 
Piosenka pszczółki Mai 

 

  

 
8 

 
Deser z miodem i orzechami 

 

  

https://view.genial.ly/5ec90e2a7607860d83c518c3/presentation-pszczoly
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9 

 
Poidełko dla pszczół 

 

  

 
10 

 

 
Praca w ulu 

  

 
11 

 

 
Dorysuj 

  

 
12 

 

 
Ćwiczenia buzi i języka 

  

Kolory oznaczające dni:  poniedziałek – czerwony, wtorek – niebieski, środa – 
pomarańczowy, czwartek – zielony, piątek – żółty. 

 

Zobaczymy czy tym razem uda Wam się odgadnac czego będziemy się uczyć w 

tym tygodniu... 

" Pasiasty muzykant 

gdzieś na lace bzyka. 
Latem lata, ile sił. 

Zbiera z kwiatów złoty pył. 
jest pracowita, a cały jej trud, 

z pewności docenisz, jeśli lubisz miód." 
 

Czy wiecie już o kim mowa? 

 

 This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tak! W tym tygodniu będziemy rozmawiać o pszczołach! 

ZABAWY I ZADANIA DO WYBORU PRZEZ DZIECKO        

 
POSŁUCHAJ 

 

Zadanie 1. – O pszczołach i Matce Naturze 

Dawno, dawno temu pszczele rodziny mieszkały w lasach, w starych, dziuplastych drzewach. 

Od wiosny aż do jesieni pszczoły codziennie pracowały. Szukały kwiatów, a gdy je 

znajdowały, spijały ich nektar i zbierały pyłek. Nadmiar tego, co udało im się zebrać, 

przerabiały na miód. Przez całą zimę, gdy cała przyroda przykryta była śniegiem, pszczoły nie 

opuszczały swego gniazda, a przetrwać mogły dzięki zapasowi miodu, którym się odżywiały. 

Zdarzyło się jednak, że ludzie zauważyli, że pszczoły gromadzą w swoich dziuplach pyszny, 

słodki miód i zaczęli go im wykradać. Pszczoły nie mogły bronić się przed ludźmi ani 

ich w żaden sposób przestraszyć, bo w tych dawnych czasach nie 

miały żądeł i były całkiem bezbronnymi owadami. Niestety, 

wskutek tego, co robili pszczołom ludzie, zdarzało się, że 

pozbawione zapasu pokarmu pszczoły musiały 

głodować, a niektóre nawet umierały zimą z głodu. Z 

roku na rok sytuacja była coraz gorsza. Pomimo, że 

pszczoły pracowicie zbierały pyłek i nektar i 

produkowały tak dużo miodu, jak tylko mogły, ludzie 

ciągle okradali je i coraz więcej pszczelich rodzin 

zamierało. W jednej dziupli, w pszczelej rodzinie 

mieszkała sobie mała pszczółka. Miała na imię Florka. 

Była pracowita, podobnie jak inne pszczoły, ale bardzo 

martwiła się, że nawet jeśli pszczoły z jej rodziny 
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-

http://pngimg.com/download/11553
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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zmagazynują dużo miodu na zimę, to przyjdą ludzie i go zabiorą, a ją i jej krewnych będzie 

czekał głód, a może nawet śmierć. Słyszała już, że zdarzało się to w innych pszczelich 

rodzinach. Z dnia na dzień Florka była coraz smutniejsza i markotna, aż w końcu zauważyła to 

pszczela Królowa. Wezwała ją do siebie i zapytała o przyczynę zmartwienia. Gdy Florka 

wyjaśniła, co tak bardzo ją trapi, Królowa westchnęła i smutno powiedziała:  

Niestety, obawiam się, że nic nie możemy zrobić. Jeśli przyjdą ukraść nasz miód, to nie 

będziemy miały, jak się bronić. Oni o tym wiedzą i wcale się nas nie boją. Ale może będziemy 

miały szczęście i ludzie nie wypatrzą naszego gniazda w dziupli, i nie zabiorą naszego miodu. 

To nasza jedyna nadzieja. 

Ale Królowo – odezwała się Florka – a jeśli jednak ludzie znajdą nasze gniazdo? Czy na pewno 

nic nie możemy zrobić? Nie ma jakiegoś sposobu, byśmy mogły bronić naszego miodu? – 

dopytywała Florka. Królowa ponownie westchnęła i odparła: 

Ja nie znam takiego sposobu i nie jestem w stanie nic zrobić. Ale… – Królowa zawahała się, 

ale kontynuowała – być może Matka Natura mogłaby nam jakoś pomóc. Jednak droga do 

niej jest bardzo długa i pełna niebezpieczeństw. Nie mogę narażać żadnej pszczoły na takie 

ryzyko. 

Ależ Królowo! Ja polecę! – zawołała Florka – Umiem bardzo szybko lecieć, jestem mała, więc 

nikt mnie nawet nie zauważy. Dam sobie radę. Polecę do Matki Natury po pomoc! – upierała 

się dzielna pszczółka. 

Królowa długo nie zgadzała się na pomysł Florki, jednak ta była bardzo uparta i ciągle prosiła 

o zgodę. W końcu Królowa uległa jej prośbie i zgodziła się, a Florka wyruszyła w podróż. 

Leciała bardzo, bardzo długo. Dotarła do miejsc, w których nie była nigdy wcześniej. Była 

coraz bardziej zmęczona i gdy już traciła nadzieję, że uda jej się dolecieć do celu, ujrzała 

domek Matki Natury i po chwili była na miejscu. Matka Natura była nieco zaskoczona 

niespodziewanymi odwiedzinami pszczółki, ale była bardzo miła. Zaprosiła Florkę do swojego 

domku i poczęstowała pysznymi owocami. Zaciekawiona zapytała o cel wizyty i uważnie 

wysłuchała, jakie obawy mają pszczoły. Gdy pszczoła skończyła swą opowieść, Matka Natura 

powiedziała:Może uda mi się wam pomóc. Dam Ci magiczną różdżkę, która sprawi, że na 

końcu waszych ciał wyrosną ostre żądła. Będziecie mogły się nimi bronić, jeśli ktoś was 

zaatakuje. Ale uważajcie, bo użądlić będziecie mogły tylko jeden 

raz w życiu, a potem umrzecie. Nie żądlcie więc bez potrzeby. 

Wybierzcie najsilniejsze i najodważniejsze spośród was, niech 

one będą żołnierzami, broniącymi całej rodziny w razie 

niebezpieczeństwa. Mam nadzieję, że taka zmiana 

spowoduje, że ludzie przestaną kraść wasz miód, mają 

przecież tyle innego jedzenia! Florka podziękowała, wzięła 

różdżkę, pożegnała się z Matką Naturą i ruszyła w drogę 

powrotną do swojego gniazda. Gdy wróciła, po kolei dotykała 

każdą pszczołę magiczną różyczką i każdej wyrastało żądło. 

Florka dokładnie przekazała wszystkim pszczołom 

informację o tym, że skorzystać z żądła mogą tylko raz w  
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życiu, a wszystkie pszczoły zgodziły się, że nie będą nikogo żądlić bez potrzeby, a jedynie 

wtedy, gdy będą musiały bronić swojego gniazda, Królowej i miodu. I tak się pewnego dnia 

zdarzyło, że ludzie przyszli do pszczelego gniazda i chcieli ukraść pszczołom miód. Byli bardzo 

zaskoczeni, gdy pszczoły zaczęły się bronić żądląc ich boleśnie i bardzo szybko uciekli. Wiele 

pszczół tego dnia poniosło bohaterską śmierć w obronie miodu, ale zapas na zimę został 

uratowany i pszczoły miały co jeść aż do wiosny. Jednak ludzie ciągle pamiętali smak 

pysznego, słodkiego miodu 

i zastanawiali się, czy mogliby go jakoś uzyskać. To, co sami wyprodukowali, nawet nie 

przypominało prawdziwego miodu. Wiosną, gdy kwiaty i drzewa w ogrodach zakwitły, ludzie 

zbudowali więc małe, drewniane domki – ule. Zaprosili pszczoły, by się tam wprowadziły,  

a pszczoły chętnie to zrobiły, bo wokół uli było mnóstwo kwiatów, gdzie mogły zbierać 

nektar i pyłek. Ludzie pilnowali uli i mieszkających w nich pszczół, dbali, by wokół nie 

brakowało kwiatów i by pszczołom nie działa się krzywda. W zamian za to jesienią pszczoły 

pozwalały ludziom wziąć część swojego miodu tak, by im nie zabrakło pokarmu przez zimę, 

ale by i ludzie mogli go trochę zjeść. 

Zadanie 2. – Pytania do tekstu 

- Czy pszczoły żadla dla zabawy lub ze złośliwości? 

- Czy pszczoła może użadlić wiele razy? 

- Co się dzieje z pszczoła, gdy użądli? 

- W jakich sytuacjach pszczoła może użadlić? 

- Co pszczoły zbieraja z kwiatków i w jakim celu? 

 

 
OBEJRZYJ 

 

 

Zadanie 3. – Korespondentka Kaja 

 

Jeżeli macie ochotę obejrzyjcie materiały od pszczoły Kai.  

Pokaże Wam życie pszczół od środka. 

 

Są to trzy króciutkie wideo, Łącznie nie przekraczajace 7 minut.       

 
https://www.youtube.com/watch?list=PL84HQM6WqsMdBYipwoibceU6SGoXIgUGc&time_continue

=1&v=LMLSxZJTNnE&feature=emb_title 

 

Zadanie 4. - Bzycząca rodzina 

 

Poniżej umieściłyśmy 4 grafiki. Czy jesteś w stanie odnaleźć na nich pszczołę? Tak, to ta w 

żółtym kółku. 

Przyjrzyj się pozostałym owadom i zastanów się czym różnią się one od naszej pszczoły. 

https://www.youtube.com/watch?list=PL84HQM6WqsMdBYipwoibceU6SGoXIgUGc&time_continue=1&v=LMLSxZJTNnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL84HQM6WqsMdBYipwoibceU6SGoXIgUGc&time_continue=1&v=LMLSxZJTNnE&feature=emb_title
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Teraz będąc na spacerze nie powinniście mieć problemu, żeby rozpoznać te małe pracowite 

owady. 

 

 
POĆWICZ 
 

 

Zadanie 5. – „Lot Trzmiela” 

Jak widzicie ludzie już od dawna interesowali się pszczołami. Oczywiście fascynowały ich 

również inne owady takie jak motyle, ćmy czy trzmiele i inne. W przypadku trzmiela pewien 

rosyjski kompozytor był tak nim zainspirowany, że postanowił skomponować utwór na wzór 

jego odgłosów. 

 

Waszym zadaniem jest zamienić się w trzmiele. Wasze raczki sa skrzydełkami, musicie nimi 

dobrze machać by fruwać. Wasze buzie wydaja głośne 'bzzzz' i zaczynacie swobodny lot po 

pokoju. Zadaniem rodzica jest puszczenie utworu "Lot trzmiela".  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3jBhSFZTDM 

Podczas muzyki trzmiele swobodnie lataja, gdy rodzic naciśnie pauzę, wymieniania kolejno 

nazwę koloru, np. czerwony, a zadaniem dzieci jest odnalezienie w pokoju przedmiotów w 

danym kolorze i podlecenie do niego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3jBhSFZTDM
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ROZWIĄŻ 

 
 

Zadanie 6. – Ile mamy miodu? 

Pięć pszczółek właśnie wróciło z łąki. Czy możesz im pomóc policzyć, ile każda z nich uzbierała miodu i 

pokolorować odpowiedni ilość okienek? 

Potrzebujecie: 

- wydrukowanej kartki z zadaniem (dostępna poniżej), 

- kostki do gry, 

- żółtej kredki. 

 

Zaczynamy od pszczółki z lewej strony. 

Wykonaj rzut kostką by przekonać się, ile miodu przyniosła pszczoła do ula i następnie w kolumnie 

zaznaczonej strzałkA od dołu zaznacz poziom miodu, np. jeżeli wypadło sześć oczek napełniasz 

kolumnę sześcioma miodkami, itd. 
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ZAŚPIEWAJ 

 
 

Zadanie 7. - Piosenka pszczółki Mai 

A teraz czas na wspólne wygibasy z pszczółką Mają. 

Dajcie się porwać tej skocznej piosence!       

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

 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 

Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał 

Śpiewajmy, w nas zabawy moc to imprezowy szał 

 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

tak szubidu i szubidej 

zatańczyć razem czas 

 

A teraz obrót 

szubidubidu 

i w górę ręce 

szubidubidej 

i teraz podskok 

szubidubidu 

będziemy śpiewać aż nadejdzie nowy dzień 

 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

i uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

światła werble będzie show czekamy na ten gest 

 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

tak szubidu i szubidej 

zatańczyć razem czas 

 

A teraz obrót 

szubidubidu 

i w górę ręce 

szubidubidej 

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

szubidubidu 

będziemy śpiewać aż nadejdzie nowy dzień/x2 

 

Ach jak bardzo nie chcę aby skończył się ten bal 

z przyjaciółmi się pożegnać bardzo będzie żal 

jednak teraz zaśpiewajmy tańczmy jeszcze raz 

i niech się zatrzyma dla nas czas 

 

A teraz obrót 

szubidubidu 

i w górę ręce 

szubidubidej 

i teraz podskok 

szubidubidu 

będziemy śpiewać aż nadejdzie nowy dzień/x3 
 

 

 

 
UGOTUJ 

 
 

Zadanie 8. - Deser z miodem i orzechami 

Czy są tu jakieś łasuchy? Zaproponujcie rodzicom, że dzisiaj to Wy zajmujecie się zrobieniem 

deseru. Wykonanie jest szybkie, łatwe i co najważniejsze bardzo samczne.  

Potrzebujecie: 

- 200 g jogurtu greckiego, 

- orzechy włoskie, 

- cynamon, 

- miód płynny. 

 

Przygotowanie : 

Jogurt grecki przełożyć do miseczki i dokładnie wymieszać, żeby nabrał kremowej 

konsystencji. Przełożyć do 4 miseczek. Orzechy uprażyć na suchej patelni. Posypać jogurt, 

polać miodem i posypać odrobiną cynamonu. 

Smacznego! 
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Źródło: https://zpierwszegotloczenia.pl/przepis/jogurt-z-miodem-i-orzechami-pinii 

 

 
WYKONAJ 

 

Zadanie 9. - Poidełko dla pszczół 

Woda jest niezbędna do funkcjonowania ludzi, zwierząt, roślin oraz owadów, czyli np. 

pszczół. Jak wiecie pszczoły są bardzo pracowite i bardzo dużo latajA, więc napewno chętnie 

zrobiA sobie przerwę by napić się orzeźwiajcej wody. 

Jak stworzyć wodopój dla owadów? 

Wystarczy wystawić płytki pojemnik z kamykami zalać go wodA i gotowe!  

Pamiętajcie, żeby pilnować odpowiedniego poziomu wody. 

 

Potrzebujecie: 

- podstawkę pod doniczkę, 

- kamyczki lub keramzyt, 

- jeden duży kamień 

-wodę. 

 

 

https://zpierwszegotloczenia.pl/przepis/jogurt-z-miodem-i-orzechami-pinii
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Krok 1: 

Na środku podstawki umieszczamy 

większy kamień,  

który będzie bezpiecznym lądowiskiem 

dla owadów. 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2: 

 

Usypujemy niewielki kopczyk z kamieni 

dookoła na wysokość lAdowiska. 

Kamyczki muszA wystawać ponad 

powierzchnię wody by owady się nie 

potopiły. 

 

 

 

 

 

Krok 3: 

 

Usypane poidło uzupełniamy wodą i 

gotowe. 

Prawda, że proste?       

Pamiętajcie poidło dla owadów 

umieszczamy w zacienionym miejscu. 

 

 

 

Źródło: http://www.zielonyblok.pl/2019/06/14/poidlo-dla-owadow/ 

http://www.zielonyblok.pl/2019/06/14/poidlo-dla-owadow/
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Zadanie 10. – Praca w ulu. 

Dziś macie okazję zamienić się w małe pracowite pszczoły. 

Potrzebujecie: 

 

- kawałek kartonu lub sztywnej tektury, 

- klej np. magic, 

- farby: żółtą, brązową i czarną, 

- makaron rurki, 

- sznurek o takiej grubości by swobodnie zmieścił się w makaronie. 

 

Razem z rodzicami narysujcie i pomalujcie farbami ul. Może mieć taki kształt jak na zdjęciu 

obok. Wszystko zależy od waszej wyobraźni. 

Gdy farba już wyschnie możecie przykeić makaronowe rurki. MogA być one w równych 

odtępach lub dla utrudnienia możecie zrobić w różnych odległościach. Pozostawcie 

ponownie do wyschnięcia. Gdy makaron będzie dobrze przytwierdzony możecie zaczynać 

przeplatankę! :) 

 

Źródło: http://https://www.instagram.com/kreatywnie_z_szymkiem/   

 

 

 

 

http://https/www.instagram.com/kreatywnie_z_szymkiem/
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowały: Magdalena Dyrcz i Joanna Hadała 

 

Zadanie 11. - Dorysuj 

Wiosenne pszczółki pracują już przy swoim domu – ulu. Rysunki niektórych z nich są 

niedokończone. Czy dasz radę je dokończyć? 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowały: Magdalena Dyrcz i Joanna Hadała 

 

 
POĆWICZ 

 
 

Zadanie 12. – Ćwiczenia buzi i języka 

Jeśli już wykonaliście poprzednie zadania, to przyszła pora na ćwiczenia buzi i języka. Poniżej 

znajdziecie kilka ćwiczeń artykulacyjnych. Powodzenia! 

 

 

 

 

 


