
12.05  wtorek
krąg tematyczny: Maj jest kolorowy

Temat  Życie w ulu
Mierzenie za pomocą dowolnej miary oraz miary centymetrowej. Czytanie  
tekstu „W szkole dla pszczółek”. Wypowiedzi na temat funkcji, jakie pełnią
pszczela królowa i robotnice – na podstawie opowiadania, ilustracji i 
informacji podanych przez nauczyciela. Wykonanie zabawki.
Rozmowa na temat korzyści płynących z hodowli pszczół. 

Edukacja matematyczna
Mierzenie za pomocą dowolnie obranej miary oraz centymetra 
krawieckiego.                                                                                                        •
Mierzenie długości różnych przedmiotów za pomocą dowolnych miar i 
porównywanie wyników, np. mierzenie długości dłuższej i krótszej ściany 
krokami, mierzenie długości i szerokości dywanu za pomocą stóp, mierzenie 
długości i szerokości stolika za pomocą dłoni. W sytuacji niepełnej miary 
dziecko podają przybliżone wyniki, np. więcej niż…, prawie… Ustalenie, że 
takie miary są niedokładne.
Wiem jak mierzyć Podr. mat. str.32, 33, 34 - omówienie z dzieckiem 
sposobów mierzenia
• Zmierzenie długości stolika za pomocą np. jednakowych klocków. Ustalenie, 
że tym razem wyniki pomiarów są dokładniejsze.
• Wyciągnięcie wniosku, że tylko stosowanie jednakowej miary daje gwarancję, 
że wyniki pomiaru będą takie same.
• Mierzenie różnych przedmiotów, np. zeszytu, piórnika, długopisu miarą 
centymetrową (linijką). Odczytywanie wyników. Porównywanie wyników 
pomiaru takich samych przedmiotów, np. wyników pomiaru krótszego brzegu 
zeszytu.
„Pokaż wynik” – ćwiczenie rachunku pamięciowego.
Rodzic podaje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez 
przekraczania progu dziesiątkowego, a dziecko podnosi kartoniki ( lizaki) z 
wynikami. Ćwicz. matemat. str. 44, ćw. 1, 2, 3, 4.

Edukacja polonistyczno -przyrodnicza                                                              -

-  zadajemy dziecku pytania i objaśniamy 
– Dlaczego pszczoły są ważne dla ludzi?
– Czy miód jest zdrowy dla każdego?

. Spotkanie z pszczółką Mają.



Dziecko ogląda bajkę o pszczółce Mai  https://www.youtube.com/watch?
v=5LVIbB3uvXM  Pszczółka Maja - Narodziny                                                    
• Rozmowa kierowana:                                                                                            
W jaki sposób doszło do narodzin nowych pszczół?                                               
W jaki sposób robotnice schładzały jajeczka, gdy w ulu zrobiło się zbyt ciepło? 
W jakim celu pszczoły zbierają się w rój?                                                               
Z czym pszczoły wracają do ula?                                                                            
Z czego zbierają nektar?                                                                                         
Co Filip myślał o pszczołach?
 Praca inspirowana tekstem „W szkole dla pszczółek”. Podr. str. 16
• Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica                                                  
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu z podręcznika
• Wyszukiwanie w tekście fragmentu, do którego nawiązuje ilustracja.
• Ustalanie ciągu kolejnych wydarzeń w opowiadaniu – układanie ilustracji, 
czytanie wypowiedzi bohaterów z odpowiednią intonacją. ćw. 1 str. 19
• Wymyślanie dalszego ciągu historii o pszczółce Mai.
• Próba wyjaśnienia powiedzenia pracowity jak pszczółka.
• Zabawy słowami: wyszukiwanie wskazanego wyrazu w innych wyrazach; 
podawanie wyrazów, w których ukrył się wyraz ul, np. Ula, kulig, kuleje, 
zgaduj-zgadula, szpikulec, budulec, hulajnoga.  ćw. 2 str. 19

 Wzbogacanie wiadomości o życiu pszczół.
• Wypowiedzi na temat ról królowej i robotnic oraz sposobu porozumiewania 
się pszczół – na podstawie opowiadania, ilustracji i oglądanej  bajki                     
 „W pasiece” – wzbogacanie słownictwa związanego z hodowlą pszczół. 
• Słuchanie informacji na temat uli, np. Ule są najczęściej drewniane. W ulach 
znajdują się ramki gniazdowe i magazynowe. Ul dzieli się na magazyn, gdzie 
pszczoły gromadzą miód, i oddzieloną od niego rodnię, w której znajduje się 
królowa wraz z jajeczkami. Każdy ul ma otwór, przez który pszczoły wlatują do 
ula i z niego wylatują.

Robimy pszczółkę z rolki po papierze toaletowym
https://www.youtube.com/watch?v=7SYnDqELvpk  Jak zrobić pszczółkę z rolki
po papierze?

Wyjaśnienie pojęcia Pszczelarz.
• Słuchanie krótkiej informacji o pracy pszczelarza -  można wykorzystać film  
https://www.youtube.com/watch?v=iba_9RyYDFw
• Rozmowa na temat korzyści płynących z hodowli pszczół
W zeszycie w linie pod lekcją dziecko zapisuje wyrazy pszczoła i pszczelarz - 
stara się samodzielnie ułożyć i zapisać zdania z tymi wyrazami.
 
Zadanie  

https://www.youtube.com/watch?v=iba_9RyYDFw
https://www.youtube.com/watch?v=7SYnDqELvpk
https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM%20%20


Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej str. 27 - dwa ostatnie słupki - praca 
samodzielna

Dla chętnych obejrzyj Pszczółka Maja  - Nauka latania

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

Ćwiczymy czytanie tekstu str. 16

https://www.youtube.com/watch?v=rpFyQfnSMXY%20%20%20%20

