
Temat kompleksowy: „Kwiecień plecień”                               
Termin realizacji: 12.04.2021r. - 16.04.2021r. 

 Wtorek dn. 13.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji literackiej i językowej. Posłuchacie
opowiadania,  poćwiczycie  narządy  artykulacyjne  oraz  koordynację  wzrokowo-
ruchową.

 
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Usiądźcie  teraz  wygodnie  i  poproście  rodziców,  aby  Wam  przeczytali
opowiadanie Czesława Janczarskiego „O miodzie i o pszczołach”.

- Bardzo lubię miód – powiedział Uszatek.
- A czy wiesz, skąd mamy miód ? – spytał Misia Pajacyk Bimbambom. 
-Wiem! – zawołał niedźwiadek. – Ze spiżarni. Stoi tam na półce w słoiku. Wszyscy się
roześmiali: Pajacyk, Murzynek, a nawet Gumowy Słoń. 
- Chodź, Misiu, na spacer – zaproponował Pajacyk. – Zaraz ci pokażę coś 
ciekawego. Wyszli do ogrodu. Kwitły tam już pierwsze żółte kwiaty. Pajacyk 
przyklęknął nad kwiatkiem. 
- Widzisz…. – szepnął. Na kwiatku siedziała pszczoła, poruszała głową, jakby czegoś 
szukała w głębi kwiatka. 
- Ona zbiera z kwiatka słodki sok. Zaraz zobaczymy, dokąd z tym sokiem poleci. 
Zamachała pszczoła skrzydełkami. Poleciała. Miś i Pajacyk pobiegli za pszczołą.
- Ojej, Pajacyku, jakie kolorowe domki! – zawołał Miś. 
-To są ule – objaśnił Pajacyk. – Tam mieszkają pszczoły. Pszczoły znoszą do uli słodki
sok z kwiatków. Zrobią z niego miód. Dokoła latało wiele pszczół. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


- Bzzz….bzzzz….bzzzz – brzęczały nad uchem Misia.
- Co one mówią? – przestraszył się niedźwiadek.
- Nie bój się, Misiu – uśmiechnął się Pajacyk. – One mówią na pewno tak:
Niesiemy słodki sok z kwiatka 
Na miód dla Misia Uszatka. 

3. Mam  nadzieję, że opowiadanie Wam się spodobało i uważnie go słuchaliście.
Spróbujcie teraz odpowiedzieć na kilka pytań z nim związanych:

• Co Miś Uszatek bardzo lubi? 
• Skąd według Misia mamy miód? 
• Co zbierają pszczoły z kwiatów? 
• Co robią z tego soku - nektaru? 
• Gdzie mieszkają pszczoły? 
• Co według pajacyka Bimbamboma mówiły pszczoły? 
• Dlaczego jemy miód?

4. Popatrzcie  na  poniższe  ilustracje,  ułóżcie  je  w  odpowiedniej  kolejności  i
spróbujcie własnymi słowami opowiedzieć jak powstaje miód.



5. Poćwiczymy teraz narządy mowy. Najpierw bajka logopedyczna „Śniadanie
Puchatka”.
Kubuś Puchatek obudził się rano i bardzo mocno ziewnął (ziewanie). Poczuł,
że  jego brzuszek jest  pusty,  wyruszył  więc do lasu na poszukiwanie miodu.
Idzie wyboistą drogą (dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na górze i
na dole), rozgląda się na prawo (czubek języka do prawego kącika ust), i na
lewo (czubek języka do lewego kącika ust).  Stanął nad wysokim drzewem i
zobaczył dziuplę, z której wypływał pyszny miodzik. Kubuś więc zaczął wspinać
się na drzewo. Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją oblepioną miodem. Oblizał
całą dokładnie (wysuwamy język z buzi i poruszamy nim lekko do góry i na
dół). Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie pyszczek. Teraz próbuje go
wyczyścić (oblizuje językiem wargi). Misiu poczuł, że jego brzuszek jest pełen.
Gdy doszedł do domku był bardzo zmęczony. Położył się do łóżeczka i zasnął
(chrapiemy). 
Poziom 1. Dziecko siada naprzeciw rodzica i naśladuje Jego ćwiczenia.

6. Teraz naśladujcie głos pszczół (bzz, bzz, …): głośno, cicho.

CZĘŚĆ II

1. W celu utrwalenia informacji dotyczących powstawania miodu, zapraszamy 
do obejrzenia filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig

2. Poćwiczymy teraz pamięć. Zachęcamy do nauki poniższej rymowanki na
pamięć. Czekamy na nagrania na grupowym messenger.
Pszczółki z kwiatków nektar zbierają
i w ulach na miód go przerabiają.
Potem miodek dzieci chętnie jedzą,
bo o tym, że jest zdrowy – wiedzą.

Poziom 1.  Krótka rymowanka do nauki na pamięć.
Pszczółki fruwają,
nektar zbierają.
I robią miodek, 
dobry, na zdrowie.

3.  A teraz  poćwiczymy  rączki,  tak  aby  w  przyszłości  pisały  ładne  literki.
W załączniku na końcu dokumentu jest MIŚ. Połączcie kropki i pokolorujcie
obrazek.  Poziom 1. Wspomagamy ręce dziecka (metoda Affolter).

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe. Część I poranna, 
II popołudniowa.

Życzymy udanej zabawy !  
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig


Załącznik


