
Witajcie :)

Niedawno przypominaliśmy sobie po czym poznać, iż już jest wiosna.

Wspomnieliśmy, że wiosną:

*zieleni się trawa, 

*jest coraz cieplej,

* kwitną kwiaty,

*przyleciały do nas już ptaki, które odleciały od nas zimą 

*budzą się do życia owady.

Dziś będziemy mówić o owadzie, który jest nam bardzo potrzebny w naszym codziennym

życiu.

Domyślacie się co to będzie za owad?

Oto on

Jest to PSZCZOŁA.

Pszczoła ma 6 nóg, 2 skrzydła i czułki. Jest czarno- żółta.



Zacznijmy od tego jak wygląda rozwój pszczoły.

Dowiecie się tego dzięki filmikowi. Skopiujcie link i wklejcie do przeglądarki:

https://www.youtube.com/watch?v=AnrFJcg36iA

Aby przypomnieć sobie wiadomości oto obrazki:

1. Najpierw królowa pszczół składa malutkie jajko.

2. Z jajeczka wykluwa się larwa.

3. Larwa przekształca się w poczwarkę.

4. Poczwarka przekształca się w pszczołę. 



Co zatem je pszczoła?

Pszczoły zbierają nektar i pyłek kwiatów i jest to ich pożywieniem.

 Na zdjęciu widać jak pszczoła na tylnych nogach ma zebrany pyłek kwiatów :)

Gdzie mieszkają pszczoły?

Może wiecie,a jak nie to mała podpowiedź pod spodem.



Pszczoły miodne, czyli te które wytwarzają miód żyją w ulach. 

Chcecie zobaczyć jak wygląda ul w środku?
Oto on:



Jak widać jest w nim dużo pszczół.

W jednym ulu może żyć nawet 70000 pszczół.

Pszczoły są dla nas pożytecznymi owadami, ponieważ w ulach wytwarzają miód.

Jak powstaje miód?

Oto krótki film wyjaśniający powstanie miodu.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki:

https://www.youtube.com/watch?v=xocQgyte5Mk

Byśmy lepiej zapamiętali informacje, na dole kilka zdjęć przedstawiających krok po kroku
produkcję miodu :)

https://www.youtube.com/watch?v=xocQgyte5Mk




Są różne rodzaje miodów. 
Z czego są zależy głównie od tego, z jakich roślin pszczoły zbierały nektar i pyłek

kwiatowy.

Miód wielokwiatowy jest z różnych nektarów i pyłków kwiatów.

Miód rzepakowy jest z nektaru i pyłku kwiatów rzepaku.



Miód lipowy jest z nektaru i pyłków kwiatów lipy.

Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o życiu pszczół, zachęcamy do obejrzenia filmiku.

Bajkowa pszczoła oprowadzi Was po swoim ulu :)

Skopiuj link i wklej do przeglądarki:

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

Zachęcamy do kilku gier dotyczących pszczół.

Policz pszczoły.

Skopiuj i wklej link do przeglądarki.

https://wordwall.net/pl/resource/2442948/policz-pszczo%C5%82y

https://wordwall.net/pl/resource/2442948/policz-pszczo%C5%82y
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


Wykreślanka wyrazowa.

Skopiuj i wklej link do przeglądarki.

https://wordwall.net/pl/resource/1525727/polski/wykre%c5%9blanka-pszczo%c5%82y

Znajdź parę.

Skopiuj i wklej link do przeglądarki.

https://wordwall.net/pl/resource/2209863/funkcjonowanie/pszczo%c5%82y-i-mi%c3%b3d

Na koniec zrelaksuj się, zamknij oczy i posłuchaj (na pewno rodzice pomogą Ci wykonać to

zadanie).

PSZCZOŁA SŁODUSZKA

Posłuchajcie bajki o pszczole Słoduszce. Postarajcie się przeżyć

to, co ona. „Było lato, słońce mocno grzało. Pachniały kwiaty.

Słoduszka od rana zbierała z kwiatów słodki nektar. Musiała

bardzo szybko poruszać skrzydełkami. Poczuła zmęczenie. Ile to

jeszcze kwiatów muszę odwiedzić? Zaczęła liczyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10. Słoduszce zaczął się plątać język, położyła się

wygodnie na dużym liściu, rozluźniła zmęczone nóżki i łapki,

zamknęła oczy. Jej brzuszek zaczął spokojnie oddychać. Jak mi

dobrze. Moja prawa łapka staje się coraz cięższa, nie chce mi się jej podnieść. Moja lewa

łapka staje się leniwa, nie chce mi się jej podnieść. Tylko mój brzuch równiutko, spokojnie

oddycha. Prawa noga z przyczepionym woreczkiem miodu staje się ciężka, coraz cięższa i

cięższa. Lewa noga, też z woreczkiem miodu staje się ciężka. Nie chce mi się jej podnieść.

Głowa jest tak wygodnie ułożona. Jestem spokojna, słyszę spokojną muzykę. Czuję jak

słońce ogrzewa moje nogi i łapki. Jest mi coraz cieplej. Jestem spokojna. Czuję się

bezpiecznie. Ogarnia mnie senność. Zasypiam, zasypiam, zasypiam”.

Pozdrawiamy, Pani Edyta i Pani Ewa :)
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