
Temat: Wiosna w ogrodzie 

30.04.2020 r. (czwartek) 

1. Zabawa słuchowa z elementami liczenia Wiosenny deszczyk. 

Dziecko siedzi na podłodze z zamkniętymi oczami. Rodzic gra na bębenku, łyżkach, patykach 

lub innym dostępnym "instrumencie perkusyjnym", zmieniając miejsce. Zadaniem dziecka 

jest wskazanie, z której strony dochodzi dźwięk. Rodzic uderza kilka razy w instrument, 

dziecko liczy dźwięki oraz odwzorowuje ich liczbę klaszcząc w ręce lub rysując kreski na 

kartonie.   

2. O tym, jak Anielka spotkała potwora i dlaczego potrzebował od niej 

pomocy… 

Kwiecień był w pełnej krasie, świeciło złote słońce 

Na skwerkach i w ogrodach kwitło kwiatów tysiące. 

Pogodne małe ptaszki grały ze sobą w berka 

Skakały po gałązkach forsycji, bzu i świerka.  

Anielka jak królowa zasiadła na balkonie 

Przygląda się jak wróbel kolegę swego goni. 

A dalej w gąszczu cisów co tworzą płot zielony 

Dumny kos gniazdko uwił- i teraz szuka żony.  

A pośród traw soczystych najniżej położonych 

Pełno złocistych mniszków- puszystych jak pompony.  

A w środku- rój potworów uwija się wśród kwiatów 

Jak na pokładzie statku załoga stu piratów. 

Koszulki w złote paski, kosmate, straszne czułki… 

- Potwory!!- woła lala - Nie- to zwyczajne pszczółki! 

Nie krzywdzą ludzi, zwierząt, nie żądlą bez przyczyny 

Są bardzo pożyteczne dla roślin, dla rodziny 

Zapylą kwiaty, zioła i zrobią słodki miodek 

Jak chcesz im teraz pomóc- na balkon wystaw spodek 

Kamienie wsyp do środka i jeszcze nalej wody 



To będzie poidełko - dla pszczółek, dla ochłody… 

W ogrodzie są biedronki, motyle, chrząszcze, trzmiele 

A ten, co chce im pomóc - buduje im hotele 

To nie są trudne rzeczy- a jak poprosisz tatę 

Wybudujecie hotel piękniejszy niż w Juracie!!! 

3. Rozmowa po wysłuchaniu wiersza 

- Jakie ptaszki zauważyła Anielka ? 

- Na jakich kwiatach siedziały potwory? 

- Kim okazały się potwory? 

- Dlaczego pszczoły są pożyteczne? 

4. Murarka ogrodowa- kto to taki?  

 

 Anielka spotkała w ogrodzie kuzynkę pszczoły miodnej- murarkę ogrodową, która 

 w przeciwieństwie do zwykłej pszczoły, nie mieszka w ulu. Jest za to bardzo pożyteczna- 

zapyla kwiaty, by w przyszłości powstały z nich owoce. Każdy z Was- nawet, jeśli nie macie 

własnego ogrodu- może założyć hodowlę dzikich pszczółek, budując dla nich hotel. Każdy 

też może pomóc owadom, pracującym w ogrodzie, wystawiając dla nich na balkonie lub 

parapecie specjalne poidełko. Potem wystarczy już tylko odrobina cierpliwości i można 

przyjrzeć się z bliska zwyczajom tych fascynujących owadów. Do dzieła!!! 

 

 

 



5. Budujemy hotele 

Anielka postanowiła zaprosić na balkon pożyteczne pszczółki. W tym celu pocięła kilka 

suchych gałązek (mogą być tyczki bambusa- ważne, by w środku miały otwór). 

 

Potem je złączyła opaską zaciskową "tretytką" ( może być sznurek, wstążka, taśma klejąca 

lub jeszcze coś innego)… 

 

 

Tak przygotowany pęczek położyła na parapecie. Teraz czeka na nowych lokatorów.  

 



Do wykonania drugiego hotelu Anielka potrzebowała pomocy taty. Najpierw znaleźli 

kawałek suchego drewna…  

 

 

 

Tata nawiercił otwory- to będą pokoje dla pszczółek 

 

 

 

 



Taki hotel można postawić na parapecie albo przy pomocy sznurka powiesić na ścianie.  

 

 

Anielka pamiętała też o poidełku dla owadów. Przyda się szczególnie teraz, kiedy mamy 

suszę… Na talerz wysypała kamienie… 

  

 



Wlała wodę w ten sposób, by część kamieni znajdowała się nad poziomem wody 

 

 

 

- Ha, ha- już się cieszę! To wielka frajda pomóc pożytecznym pszczółkom.. 

 

 

 

 

 

 



…I na parapet…  

 

 

Teraz możesz obserwować mieszkańców ogrodu, nawet bez wychodzenia z domu… 

Jeśli uda Wam się kogoś spotkać- dajcie znać- powodzenia! 

 

 

 


