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Dzień dobry! Kochane Krasnoludki  Pora wstawać! Czekam 

na Was :) Na początek, żeby nam się dobrze pracowało 

musimy rozruszać nasze ciało. Poćwiczmy ze Śpiewającymi 

Brzdącami ,,Duży i mały skok”. 

Kliknijcie na link poniżej i ćwiczcie razem z nami.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Ciało rozruszane to czas na gimnastykę buzi i języka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Chcecie wiedzieć kto będzie bohaterem naszego 

dzisiejszego spotkania? Ułóżcie zatem puzzle :) 

Wiem, że takie zadanie to dla Was pestka :), przecież nie 

raz układaliście puzzle w przedszkolu. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00885bb842a1 

Brawo, już wiecie, że dziś pobawimy się z pszczółką. 

Zaczniemy od piosenki. Podsłuchajcie jej... 

14Vzal2 (1).mp3  

Powtórzcie za Mamusią lub Tatusiem słowa piosenki 

fragment po fragmencie, a potem posłuchajcie piosenki 

jeszcze raz, tym razem dośpiewując powtarzający się tekst 

"Bzyk, bzyk, bzyk..." 

Bzyk, bzyk, bzyk pszczółka mała 

Bzyk, bzyk, bzyk miód zbierała 

Bzyk, bzyk, bzyk do dzbanuszka 

Bzyk, bzyk, bzyk na kwiatuszkach 

Bzyk, bzyk, bzyk odleciała 

i do ula w strachu miód zabrała 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00885bb842a1


Bzyk, bzyk, bzyk w ulu pszczółki 

mają teraz miodu pełne półki. 

Popatrzcie na ilustrację poniżej... Pszczółki bawiły się na łące 

w chowanego. Pokaż Mamusi lub Tatusiowi tę pszczółkę, 

która usiadła na kwiatuszku. 

 

     A teraz pokaż tę, która schowała się pod kwiatuszkiem. 

Gdzie fruwają dwie pozostałe pszczółki? (obok kwiatka) 

Brawo :) 

Pszczółki na łąkach nie tylko się bawią, one tam ciężko 

pracują. Zbierają pyłek i nektar. Zresztą... sami zobaczcie. 

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

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


Lubicie miód? Ja bardzo go lubię. Miód lubią też niedźwiadki. 

Pokażecie jednemu z nich drogę do domku pszczół? 

 
 

"Pszczółka" – praca plastyczna. Przygotowujemy rolkę po 

papierze toaletowym; dziecko maluje rolkę w  żółte i czarne 

paski, /możecie nakleić żółty kolor i czarne paseczki jak 

pokazane jest na obrazku/następnie rodzic może wyciąć       

z kolorowego papieru skrzydła, głowę i czułki, które dziecko 

przykleja do pomalowanej rolki. (dziecko może też samo 

wyciąć przygotowane przez rodzica: skrzydełka, główkę         

i czułki). Uważajcie, gdy pracujecie z nożyczkami  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzisiaj to juz wszystkie zadania bądźcie zdrowi                

i grzeczni pozdrawiam serdecznie pani Iwona  


