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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 maja  2020 roku - poniedziałek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Z życia pszczół – pogadanka. 
1. „ Źycie pszczół” - film : https://www.youtube.com/watch?v=ma_kqaEWT-M 
 
2. �Rozmowa o życiu pszczół na podstawie filmu.  
3. „ Smaki miodu” - zabawa badawcza. 
Dzieci próbują miód i omawiają jego smak, gęstość i wartości odżywcze. Poznają rodzaje miodu: spadziowy, 
lipowy, akacjowy, wielokwiatowy, rzepakowy, gryczany. 
4. „Pracowite pszczoły” – pogadanka. 
Wiosną pszczoły rozpoczynają swoją pracę, która trwa przez całe lato. Jednym z ich zadań jest dostarczenie 
nektaru do ula. Wykonują więc tysiące lotów z ula na ukwiecone łąki. Miód pszczoły przechowują 
w komórkach plastrów z wosku. Człowiek hoduje pszczoły w małych domkach, które nazywają 
się ulami. Jeżeli zobaczycie dużo takich pszczelich domków, to znaczy, że człowiek założył pasiekę. 
Pszczoły nie są agresywne, ale bohatersko bronią swoich uli. Omijajmy więc pszczoły, wtedy nie zrobią 
nam niczego złego, bo jeżeli pszczoła poczuje się zagrożona, broniąc siebie lub swojego ula, może 
użądlić. I niestety, po wkłuciu żądła w ciało wroga, sama umiera. Nasze środowisko jest coraz bardziej 
zanieczyszczone i dlatego pszczół jest coraz mniej. Pszczoły oprócz produkcji miodu zapylają 
kwiaty, dzięki czemu mamy owoce m. in. wiśni, jabłoni, śliw, grusz. 
W każdym ulu różne pszczoły pełnią różne role. Najważniejszą pszczołą jest matka królowa. Jej zadaniem 
jest tylko znoszenie jaj. �Inne pszczoły opiekują się nią i dobrze ją karmią. Pozostałe pszczoły to 
trutnie i robotnice. Trutnie to samce pszczół, one również nie przynoszą nektaru do ula, ich zadaniem 
jest dotrzymywanie towarzystwa królowej. Trutnie w okresie nadchodzącej jesieni zostają wyrzucone 
z uli przez pozostałe pszczoły. Największą liczbę pszczół w roju, czyli w ulu, stanowią robotnice. Wypełniają 
one szereg obowiązków. Pierwszą pracą młodej pszczoły jest czyszczenie komór przeznaczonych 
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do składania jaj. Po kilku dniach pszczoła zaczyna budować komory miodowe i komory dla potomstwa. 
Tylnymi kończynami podaje płytki wosku i ugniata je żuwaczkami. Pracuje także przy przerabianiu nektaru na 

miód. Na końcu pszczoła pełni służbę strażniczą przy wylocie z ula, chroniąc go przed obcymi pszczołami. Drugą 

część swojego życia pszczoła robotnica pracuje jako zbieraczka, znosząc do ula pyłek kwiatów, nektar albo wodę   

i   żywicę. Po co pszczołom woda w ulu? Otóż latem obniżają temperaturę w ulu przez zraszanie go wodą 

szybkimi ruchami skrzydełek i drganiami odwłoka. Przez cały dzień pszczoły poszukują miododajnych kwiatów. 

Jeżeli jakaś pszczoła zbieraczka odkryje łąkę z kwiatami albo pole kwitnących roślin wykonuje taniec, którym 

zawiadamia pozostałe pszczoły o swoim odkryciu. 
5. „Pszczółki” – zabawa ruchowa. 
Dzieci  – „zamieniają się” w pszczoły. Naśladują poruszanie się pszczół, jednocześnie wydając odgłos bzyczenia: 
– fruwają, machając skrzydełkami (rękami), 
– siadają na kwiatach, 
– fruwają i brzęczą. 
 
6. Czytanie ze zrozumieniem. (K. P. 4 s. 28 z. 1) 
7. „Królowa pszczół” – zabawa ruchowa. 
Rodzic gra rolę „królowej pszczół”, a  dziecko wcielają się w role „robotnicy”, która robi dokładnie to, co 

królowa. Kiedy „królowa” leci w prawo, „robotnice” lecą tak jak ona, „królowa” przysiada na kwiatku, 

„robotnice” robią to samo. 
8. Plastry miodu – pokaz. https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 
 Dzieci oglądają film i zwracają uwagę na miodowe plastry: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK8dP_cS3jE 
 
 Opowiadamy dzieciom, że pszczoły przerabiają nektar kwiatów na miód. Wiosną i latem przy ładnej pogodzie 

pszczoły gromadzą w komórkach plastra kilogramy miodu. Tym miodem karmią larwy, część zjadają same, 
a część miodu zabiera człowiek. Czasami, kiedy rodzina pszczela jest bardzo liczna i pszczół robi się za 
dużo w ulu, postanawiają się wyprowadzić, zabierając ze sobą miód z ula. �Tworzą rój, który wisi na gałęzi 
pobliskiego drzewa nawet kilka godzin. Wszystkie pszczoły zebrane są wokół królowej. Jedna z pszczół wylatuje 

na zwiady, aby zobaczyć, gdzie można się bezpiecznie przeprowadzić. Jeśli znajdzie takie miejsce, wszystkie 

pszczoły lecą za nią i budują swój ul. (K.P. 4 s. 28 z. 2) 
II. Pożyteczne owady – wiersz. 
1. Mali sprzymierzeńcy ogrodnika – pogadanka. 
Opowiadamy dzieciom, że są też inne owady, których człowiek co prawda nie hoduje, ale które są bardzo 

pożyteczne, szczególnie dla osób mających ogrody i sady. Owady te możne podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza – to grupa owadów takich jak motyle, które noszą na swoich nogach i skrzydełkach pyłek i zapylają 
kwiaty. Z takich zapylonych kwiatów wyrastają owoce. 
Druga grupa – to owady drapieżne, które polują na szkodniki niszczące uprawy ogrodników. Są to: 
biedronki, ważki, mrówki. Na pomoc w walce ze szkodliwymi owadami przychodzą nam również pająki, 
ale one nie są owadami. Na łąkach, w ogrodach, na polach widzimy owady zarówno pożyteczne, 
jak i szkodniki. Człowiek stosuje często opryski, aby pozbyć się szkodników, ale niestety, wówczas 
również giną i pożyteczne owady. Dlatego dzieci także powinny chronić pożyteczne owady. 

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk
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3.  Utrwalanie nazw owadów .(K. P. 4 s.  29) 
4. „Motyle” – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. 
Motyle 
W szarych miastach 
szary beton, szary asfalt, 
W szarych miastach 
szare dymy aż do nieba. 
Nie ma miejsca dla motyli� 
w szarych miastach, 
a tak mało, tak niewiele im potrzeba. 
Taki motyl 
to ma skromne wymagania: 
nie je masła, 
ani mięsa, ani chleba, 
nie potrzeba mu mieszkania 
i ubrania, 
inwestować w niego wcale nie potrzeba. 
Ludzie mówią, 
że to  tylko zwykły owad, 
a to przecież 
do krainy czarów bilet, 
wstęp do bajki 
i przygoda kolorowa, 
więc pomyślcie o motylach, choć przez chwilę. 
Dla motyli 
trzeba miejsce zrobić w miastach 
i odkurzyć zakurzony błękit nieba, 
żeby słońcem i kwiatami 
zakwitł asfalt, 
tylko tyle i nic więcej już nie trzeba. 
 
5.�Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: 
-  Gdzie możemy zobaczyć najwięcej motyli? 
- Dlaczego w miastach jest dużo mniej motyli niż na łąkach? 
5. Cykl rozwojowy motyla – film: https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 
 
 Zwraca uwagę na 4 stadia rozwojowe: jajo, larwa, poczwarka, owad dorosły. Opowiada dzieciom, że całe 

przeobrażenie owada może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Motyle jednak żyją od tygodnia do kilkunastu dni, 

dlatego szczególnie należy je chronić. 
6. „Motyle” – praca plastyczna. 
Dzieci oglądają zdjęcia motyli w albumach i atlasach przyrodniczych. Zwraca uwagę na symetrię 

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


wzorów na skrzydłach, ich kolorystykę i różnorodność czułek. Dzieci składają kartkę papieru na 
połowę, na jednej z nich nanoszą farbami plakatowymi barwne plamy. Następnie łączą obie części kartki, 
aby plamy dokładnie odbiły się na drugiej połowie, i rozkładają kartkę. Czekają, aż farba wyschnie. 
Kotowy rysunek ponownie składają na połowę, tym razem rysunkiem na zewnątrz. Na złożonej kartce 
rysują skrzydło motyla. Nożyczkami wycinają po narysowanej linii i rozkładają całość. W środku zaznaczają 
tułów motyla i dorysowują brzegi skrzydeł i wzorki. ( Proszę o piękna zdjęcia motyli zrobionych przez 

dzieci.) 
 Miłej pracy, pozdrawiam! 

 

 

 

 
 
Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19)  
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 

opiekuńcze. 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochani! Rozpoczął się miesiąc maj. Miesiąc, w którym tak szczególnie wielbimy i wychwalamy 

Matkę Bożą.  

To czas, gdy rozpoczęło się nabożeństwo majowe; czas, aby Maryi dziękować, aby Ją prosić, aby 

pokazać, jak bardzo Matkę Bożą kochamy. Do przydrożnych krzyży i kapliczek przynosimy kwiaty. 

To znak miłości, wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy pieśni sławiące 

Maryję i odmawiamy  Litanię Loretańską. To modlitwa do Matki Bożej, w której określamy ją 

różnymi pięknymi imionami. Nazywamy Maryję np.: Matką, Królową, Różą, Pocieszycielką, 

Gwiazdą, Pośredniczką. Prosimy, aby wstawiała się u swojego Syna Pana Jezusa za nami. Zapraszam 

Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z rodzicami w domu. 

Temat: Modlimy z Maryją, Matką Pana Jezusa 

Zad. w podręczniku str.104 

Wklej do kapliczki obrazek z wizerunkiem Maryi.  Możesz narysować, jeżeli nie masz w domu 

obrazka. 

Możesz zaśpiewać piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64 

Pozdrawiam Was i ściskam bardzo mocno! 
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