
Dzień dobry  

Serdecznie witamy Dzieci i Rodziców. Dzisiaj rozpoczniemy nasze spotkanie lekturą opowiadania 

Agnieszki Galicy pt. „Wiercipietek poznaje owady”.  Zapraszamy dzieci, by wygodnie usiadły i 

posłuchały przygód Wiercipiętka czytanych przez Rodziców. 

Pewnego ciepłego, słonecznego dnia, gdy białe chmury płynęły leniwie po niebie, zielone żaby ziewały 

w zaroślach, a ptaki drzemały na gałęziach, Wiercipiętek siedział na ławeczce przed domem i 

wygrzewał się na słońcu …  

Pdf z tekstem opowiadania do wstawienia 

W ulu 

Niektórych mieszkańców łąki poznaliśmy wcześniej. Dzisiaj dowiemy się więcej o życiu pszczół. 

Zapraszamy was do obejrzenia filmu o tych pracowitych owadach. 

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

Czy wiecie, skąd się bierze miód? Posłuchajcie  

1. Pszczoły zbierają nektar z kwiatów rosnących na łąkach. 

2. Zanoszą go do ula. Tam składają nektar do plastrów z wosku i przerabiają razem z 

robotnicami, takimi jak Kaja, na miód. 

3. Pszczelarz, który opiekuje się ulami, kiedy miód jest już gotowy, wyjmuje ramki z woskiem i 

ukrytym w nim miodem. 

4. Ramki wkładane są do specjalnych wirówek, oddzielających miód od wosku. 

5. Gotowy miód można kupić w sklepie, lub w aptece. 

Opowieść o powstawaniu miodu można zilustrować obrazkami z historyjki obrazkowej. Wcześniej 

obrazki trzeba wydrukować i pociąć. Kiedy dorosły opowiada kolejne etapy powstawania miodu, 

dziecko może układać obrazki w odpowiedniej kolejności.   

 

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


Zagadki smakowe 

Do tej zabawy potrzebna będzie chustka do zakrycia oczu oraz miód i inne produkty spożywcze (np. 

sok owocowy, woda, dżem, ketchup, jogurt) oraz miód.  Zadaniem dziecka jest rozpoznać po smaku, 

czy produkt, który dostało do spróbowania jest miodem, czy nie. 

Na zakończenie spotkania zapraszamy do zabawy z rysowaniem do tekstu wierszyka. Będziemy 

rysować kwiatek   

https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=9 

Dzisiaj kwiatka narysuję 

i Mamusi podaruję. 

Zacznę prosto od kółeczka 

W środku koła jest krateczka. 

Kwiatka w płatki przyozdobię 

Wokół koła szlaczki robię. 

Czas na kreskę, jest łodyżka 

Potrzebuję jeszcze listka. 

Przy łodydze łezki długie 

I już kwiatka koloruję. 

Teraz kwiatka dam Mamusi 

Ona za to da mi buzi! 

 

Pod tym linkiem dostępnych jest dużo przykładów wierszyków do narysowania. Zapraszamy do ich 

wykorzystania w wolnym czasie. Chętne dzieci mogą również rozwiązać  również  zadania z kart pracy 

zamieszczonych poniżej.  Życzymy miłej zabawy. Serdecznie pozdrawiamy – panie Jola i Małgosia 

https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=9


 

 

 



Pokoloruj obrazek według cyferkowej instrukcji  

 


