
Temat: „Skąd się bierze miód?” 

1. Rozwiąż zagadkę: 

 

Pasiasta, wśród kwiatów 

lata dookoła. 

Dzięki niej masz miodek. 

Wiesz już, kto to? …!   (pszczoła) 

 

2. „Skąd się bierze miód?”- posłuchaj opowiadania Barbary Koronkiewicz 

 

Słodki, złocisty, lepiący, 

pyszny na chlebie chrupiącym. 

Serek z nim w buzi w mig znika, 

dodam go też do piernika. 

 

Herbatkę słodzić nim wolę… 

Lecz skąd miód wziął się na stole? 

W jakich go robią fabrykach? 

I kto go zamknął w słoikach? 

 

Gdy pszczoła w piękny dzień lata, 

znajduje nektar na kwiatach. 

I szybko zebrać go musi, 

bo zapach bardzo ją kusi. 

 

Niesie do ula, znów wraca, 

na tym polega jej praca. 

A w ulu pszczółek nie mało, 

każdej pracować 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. 

 

3. Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza. 

- Jaki jest miód? 

- Do czego używamy miodu? 

- Kto produkuje miód? 

- Z czego pszczoły robią miód? 

- Kto opiekuje się pszczołami? 



4. „Co wiemy o miodzie?”- burza mózgów 

 

Pszczoły mieszkają w ulach. Wejścia do ula strzegą strażniczki. Pszczoły za pomocą 

tańca informują, w którym kierunku trzeba lecieć, aby znaleźć 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. 

 

 
 



 
5. Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Dzięki nim mamy miód.  

Otwórz książkę i powiedz co widzisz na obrazkach.  

(dzieci 5- letnie na stronie 41, dzieci 6-letnie na stronie 46).  

Następnie zobacz krótki film jak wygląda praca pszczół, dowiesz się w nim między 

innymi dlaczego miód jest taki zdrowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 

Ten sam film dodany jest na stronie przedszkola jako załącznik. 

 

6. Wykonaj kartę pracę (załącznik)- dokończ rysować pszczoły według wzoru. 

 

7. „Ptaki”- zabawa ruchowa. 

Dziecko porusza się po pokoju naśladując różne ptaki.  

Na zapowiedź: wróble- wykonują podskoki obunóż. 

Na zapowiedź: jaskółki- biegają po pokoju z ramionami wyciągniętymi w bok. 

Na zapowiedź bociany- chodzą podnosząc wysoko kolana.  

 

8. „Łąka”- praca plastyczna. 

Na pewno nie raz, byłeś/byłaś na łące. Przypomnij sobie co na niej 

widziałeś/widziałaś. Otwórz wyprawkę strona 34. Wykonaj zadanie ze słomką, a 

następnie narysuj w pustym polu kredkami owady i zwierzęta jakie spotkasz na łące.  

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8

