
Mieszkaocy łąki– materiały na 
18.05.2020r  

Co słychad na 
łące? 



1. Gimnastyka poranna  

„Ptaki” – poruszaj się po pokoju naśladując różne ptaki, na hasło: wróbel– wykonuj podskoki 
obunóż, na hasło: jaskółka – biegaj po pokoju z ramionami wyciągniętymi w bok, na hasło: 
bocian – spaceruj podnosząc wysoko kolana. 
 
„Motyl” – poruszaj się po pokoju w rytmie ulubionej muzyki naśladując lot motyla. Na 
przerwę w muzyce, wykonaj przysiad. 
 
„Żabka i bocian” – dziecko – żabka skacze po łące. Gdy usłyszy hasło „bocian” – ucieka do 
stawu (kartka papieru lub strona z gazety położona na dywanie). 



2. „Skąd bierze się miód” – posłuchaj wiersza B. Koronkiewicz, czytanego przez Rodzica 
 
Słodki, złocisty, lepiący, 
pyszny na chlebie chrupiącym. 
Serek z nim w buzi w mig znika, 
dodam go też do piernika. 
Herbatkę słodzid nim wolę…. 
Lecz skąd miód wziął się na stole? 
W jakich go robią fabrykach 
i kto go zamknął w słoikach? 
Gdy pszczoła w piękny dzieo lata, 
znajduje nektar na kwiatach. 
I szybko zebrad go musi, 
bo zapach bardzo ją kusi. 
Niesie do ula, znów wraca, 
na tym polega jej praca. 
A w ulu pszczółek niemało, 
każdej pracowad się chciało. 
Zbierały nektar, zbierały 
i miód wyprodukowały. 
Jak? Tego żadna nie powie, 
lecz miód to jest samo zdrowie. 
Na pszczoły lepiej uważaj, 
o miód zaś pytaj pszczelarza. 
On żyje z pszczołami w zgodzie 
I dobrze zna się na miodzie. 



Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza:  
 
- Jaki jest miód? 
- Do czego używamy miodu? 
- Kto produkuje miód? 
- Z czego pszczoły robią miód? 
- Kto opiekuje się pszczołami? 

3. „Co wiemy o miodzie?” 
Pszczoły mieszkają w ulach. Wejścia do ula strzegą strażniczki.  
Pszczoły za pomocą taoca informują, w którym kierunku  
trzeba lecied, aby znaleźd łąkę pełną kwiatów. W królestwie  
pszczół rządzi królowa. Miód to przetworzony przez pszczoły 
 pyłek kwiatowy. Pszczoły zbierają go z kwiatów rosnących  
na łąkach, w sadach, w lesie. Mamy różne rodzaje miodów,  
w zależności od tego z jakich kwiatów został zebrany pyłek. 
 
Rodzaje miodów: lipowy, gryczany, akacjowy, rzepakowy,  
wielokwiatowy, wrzosowy, spadziowy. 
 
Miód jest również wykorzystywany w medycynie,  

do produkcji kosmetyków. 



5. Karta pracy, podręcznik cz. 4, s. 46. 
Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Dzięki nim mamy miód. Opowiedz co widzisz na 
obrazkach. 
 

4. Obejrzyj film edukacyjny o pszczołach https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig 

6. „Łąka” – oglądanie ilustracji. 
Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym łąkę, nazwij występujące na niej kwiaty: maki, 
rumianki, mniszek lekarski, stokrotki. 

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








7. „Majowa łąka” – praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych. 
Do wykonania pracy wykorzystaj widelec (najlepiej plastikowy- jednorazowy). 
Pomaluj koocówkę widelca farbą i odbij ją na kartce papieru- w ten sposób 
stworzysz kielichy kwiatów.  Powtórz to z innymi kolorami. Następnie pędzlem 
domaluj kwiatom łodygi i trawę. 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu o łące  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_logo

