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Dzień dobry Podróżnicy, to już ostatnie dzień naszych zabaw z łąką. Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar 

edukacji artystycznej, wykonamy wiec pszczołę. Prosiłam o przygotowanie rolki po papierze toaletowym – 

mam nadzieje, że się udało. 

                                                                                              

Cześć I 

1. Teraz wszyscy się  witamy, 

Na zabawę już czekamy.                            Kłaniamy się w prawo i w lewo 

Jeden krok,                                                 krok w prawą stronę   

Drugi krok,                                                 krok w lewą stronę 

Teraz obrót                                                 obracamy się 

Uścisk rąk                                                  podajemy dłoń osobie stojącej obok 

 

2. Prześlijcie osobie, która jest obok Was buziaka, pomachajcie do niej prawą ręką,  uśmiechnijcie się 

do niej szeroko, pomachajcie lewą ręką; puśćcie do niej oczko 

Cześć II 

1. Zabawa prawda – fałsz 

Usłyszycie teraz kilka zdań na temat łąki; jeśli uznacie, że jest ono prawdziwe – podskoczcie, jeśli zaś, 

zdanie wyda Wam się fałszywe – usiądźcie. 

 Łąka to terem gęsto porośnięty drzewami. 

 Łąka jest domem dla wielu owadów. 

 Rumianek to roślinka o właściwościach leczniczych. 

 Pszczoły to groźne i niebezpieczne owady. 

 Owady odgrywają bardzo ważną role w przyrodzie. 

2. Przyszedł czas na wykonanie pszczoły. Będziecie potrzebować do tego: rolki po papierze 

toaletowym, pasków kolorowego papieru (żółty, brązowy), skrzydełek wyciętych z niebieskiego 

papieru lub bibuły ewentualnie drucika kreatywnego. I oczywiście kleju i nożyczek. 

Jak wykonać taką pszczołę, dowiecie się gdy obejrzycie filmik. 

3. Jeśli nie udało Wam się zgromadzić potrzebnych materiałów, lub jeśli pszczoła Wam się nie 

spodobała, mam drugą propozycje. Będą to motyle wykonane metodą stemplowania.   

 



           
 

Tym razem potrzebne Wam będą: gąbka (może być kuchenna), gumka recepturka lub kawałek 

sznurka, farba i kartka. Zanim zaczniecie stemplowanie musicie pamiętać, by gumką związać gąbkę 

po środku. W ten sposób powstaną skrzydełka motyla. Teraz pozostało już tylko zamoczyć gąbkę w 

farbie i stemplować. 

 Dobrej zabawy  

 

Cześć III 

 

Zabawa ruchowa „Pszczółki na kwiatkach”. Dzieci zamieniają się w pszczółki i swobodnie biegają 

po pokoju w rytm wyklaskiwany przez rodzica. Gdy rodzic przestaje klaskać, dzieci siadają na 

podłodze i zamykają oczy (pszczółki siadają na kwiatkach)                                                                        

pozdrawiam serdecznie – Aldona P.  

 

 



 


