Piątek
Temat dnia : Pracowite pszczoły.

1. „Pszczoły” - zabawa zręcznościowa z wykorzystaniem spinaczy od bielizny.
Pomoce do zabawy: spinacze od bielizny, wytłaczanka od jajek lub inny pojemnik,
dużo pomponików lub kuleczek uformowanych z papieru, chustka lub koc.
Dzięki tej zabawie możemy uświadomić dzieciom, jak wygląda praca pszczół.
Z chusty czy koca formujemy kwiat w kształcie koła. Rozsypujemy na nim pomponiki
lub papierowe kuleczki. Można do zabawy włączyć muzykę klasyczną pt. „Lot
trzmieli” (odnośnik jest poniżej). Ustalamy z dzieckiem, że określone miejsce w
pokoju będzie „ulem”. Pszczółki wylatują z ula, aby szukać nektaru. Biegniemy na
palcach, machając rączkami- naszymi „skrzydełkami” w kierunku uformowanego
z koca kwiatka. Na hasło „zbieramy nektar” za pomocą klamerki zbieramy pomponiki
(nektar) i przenosimy go na plaster miodu (wytłaczanka z jajek lub jakiś pojemnik).
Zadaniem pszczółek jest wypełnienie całej wytłaczanki "nektarem"
i zrobienie „przepysznego plastra miodu”.
HTTPS://WWW.YOUTUBE .COM/WATCH?V=UCRKUO9FVFY „LOT TRZMIELI ”

2. Wysłuchanie wiersza M. kot ,,Pszczoły’’ czytanego przez Rodzica, rozmowa na

temat wiersza:

„PSZCZOŁY”
Pszczoły – czy je znacie, dzieci?
Patrzcie, jedna właśnie leci!
Malusieńkie, pracowite,
lecz – uwaga! – jadowite.
Trzeba na nie więc uważać,
na ich złość się nie narażać.
Pszczoły są dla ludzi darem!
Kwiatów żywią się nektarem,
pyłek na swych nóżkach noszą.
A o pomoc ludzi proszą –
żeby kwiaty dla nich siali,
by im ule budowali.
Zadasz może dziś pytanie:
– Z czego miodek ten powstanie?
Łąka pełna jest zieleni,
na niej kwiatek się rumieni –
to zachęta jest dla pszczółki,
która w pyłku macza czułki.
Pszczółka nektar chętnie zbiera
i do ula go zabiera.
Pyłek skrzętnie chomikuje,
miód z nektaru produkuje.
Kiedy smaczny miodek zjemy,
to po brzuszku się głaszczemy.

PYTANIA PRZYDATNE W ROZMOWIE Z DZIECKIEM:
- Dlaczego pszczoły siadają na kwiatach?
- Jaki dźwięk wydaje pszczoła?

- Gdzie mieszkają pszczoły?
- Dlaczego pszczoły są pożyteczne? (Upewniamy się wcześniej, czy dziecko rozumie znaczenie
słowa „pożyteczny”).
- Dlaczego warto jeść miód?
- Czy ludzie powinni pomagać pszczołom? Jak?

3. „JAK POWSTAJE MIÓD ?”- oglądanie filmu edukacyjnego.

Przydatny link: HTTP:// WWW.SCHOLARIS.PL/ZASOB/102327

JEŚLI MASZ W DOMU SŁOIK MIODU PRZYJRZYJ SIĘ Z BLISKA JAKI JEST MIÓD : JAKI MA KOLOR , SMAK
CZY JEST GĘSTY , A MOŻE LEPKI ? CZY UMIESZ SAMODZIELNIE POSMAROWAĆ CHLEBEK MIODEM ?
SPRÓBUJ!
4. „Z KWIATKA NA KWIATEK ”- zabawa ruchowa z elementem skoku obunóż
Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe kartki (kwiatki) . Dzieci zamieniają się
w pszczółki i przeskakują z kwiatka na kwiatek w poszukiwaniu nektaru.

5. RYSUJ PO ŚLADZIE .

6.

