
Scenariusz zajęć 

Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu 

Imi ę i nazwisko nauczyciela: Faustyna Rosińska 

Grupa wiekowa: 5-latki 

Temat tygodnia: Na wiosennej łące 

Temat dnia: Poznajemy życie pszczół 

Cel ogólny:  

- poznanie życia pszczół 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

- rozbudza zainteresowanie przyrodą i otaczającym go  światem 

- rozpoznaje budowę i kształt  pszczoły 

- uczestniczy w zabawach sensorycznych 

- bierze udział z zabawach ruchowych 

- śpiewa piosenkę grupowo 

- uważnie słucha nauczyciela i wie jak ma wykonywać daną czynność 

- rozwija zainteresowanie poprzez naukę nazw zwierząt zamieszkujących łąkę 

- wykonuje ćwiczenia buzi i języka, dzieli wyrazy na sylaby i głoski 

- degustuje miód i poznaje właściwości miodu 

Metody pracy: 

- Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną 
działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku 

 - Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela 

-  Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby 
społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa, 

 - Metody aktywizujące: metoda projektów, gry dydaktyczne 

Formy pracy: zbiorowa (praca z całą grupą), zespołowa, indywidualna 

Pomoce dydaktyczne: pudełka sensoryczne – pudełka plastikowe z pomponami, makaronem, 
kaszą, fasolą, grochem, koperty z elementami budowy pszczoły, napisy i mata do stworzenia 
budowy pszczoły, nagranie muzyczne, prezentacja multimedialna „Cykl życia pszczoły”, 
mata i obrazki do stworzenia etapów rozwoju pszczoły, chusta animacyjna, pompony, 
klamerki, papierowe kwiaty, wytłaczanki po jajkach pomalowane na żółto, mata do 



kodowania, strzałki do kodowania, pionek z podobizną pszczoły, karty z ćwiczeniami buzi i 
języka, pszczoła do karmienia, zagadki i obrazki do zagadek, kolorowy papier, klej, miód. 

Literatura: 

1. „W kręgu zabawy” – J. Pytlarczyk 
2. „Pszczoły” - P. Socha 
3. „Wszystko o pszczołach” – J. Guichard, X. Carole 
4. Czasopismo „Bliżej Przedszkola” 05/2018 
5. Zbiór własny zagadek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebieg zajęć 

 

1. Powitanie. Powitanie piosenką „Wszyscy są”. 
„Wszyscy są, witam Was powitania nadszedł czas. 
Jestem ja, jesteś Ty! Raz, dwa, trzy!” 
 

2. Przedstawienie tematu zajęć za pomocą pudełek sensorycznych. Poznanie 
budowy pszczoły. 
Nauczyciel dzieli dzieci na 6 grup. Każdej grupie wręcza pudełko sensoryczne. Dzieci 
mają za zadanie w pudełku odszukać żółtej koperty, aby dowiedzieć się o czym będą 
rozmawiać na zajęciach. Kiedy dzieci odszukały koperty wyjmują ich zawartość                        
i mówią co w nich się znajduje (tułów, głowa, nogi pszczoły). Następnie na macie 
układają z tych elementów pszczołę oraz przyporządkowują odpowiednie napisy do 
części ciała pszczoły. 
 

3. Zabawa przy piosence „Bzycząca zabawa” wyd. Bliżej Przedszkola. 
Dzieci naśladują ruchy nauczyciela. 
 
BZYCZĄCA ZABAWA-TEKST PIOSENKII. 

      Na zielonej łące zabawa niebywała 

Stonoga aż wypieków na buzi dostała 
Z chrabąszczem na trawie wywija piruety 
Biedronka nie chce z żukiem zatańczyć niestety 
 
Ref.Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk 
Biedronko moja miła 
Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk 
Z kim byś zatańczyła 
 
Na zielonej łące zabawa doskonała  
Biedronka wnet do tańca pająka wybrała 
Lecz biedak się speszył. Splatały mu się nóżki 
Przykleił się do sieci I uwolnił muszki 
 
Ref. Cyk cyk cyk, cyk cyk cyk 
Biedronko moja miła 
Cyk cyk cyk, cyk cyk cyk 
Z kim będziesz tańczyła 
 
Na zielonej łące Zabawa wyśmienita  
Motylek z żukiem tańczy Tango choć już świta 
Tańczą osy, bąki. Mróweczek nikt nie zliczy 
Biedronka sama w kącie Swoje kropki liczy 
 
Ref. Psyt psyt psyt, psyt psyt psyt 
Biedronko moja miła 
Psyt psyt psyt, psyt psyt psyt 
Zabawa się skończyła. 



 

4. Prezentacja multimedialna „Cykl rozwoju pszczoły”. 
Nauczyciel wyświetla prezentacje na tablicy interaktywnej. Wyjaśnia oraz tłumaczy 
cykl rozwoju pszczoły. 
Dla utrwalenia poznanych wiadomości na tablicy nauczyciel prezentuje obrazki i 
napisy rozwoju owada. Dzieci umieszczają je na tablicy na wcześniej przygotowanej 
macie               z rzepami. 
Następnie dzieci udają się do swoich stolików, gdzie w kopertach mają obrazki oraz 
napisy z cyklem rozwoju pszczoły i wykonują samodzielnie z pomocą nauczyciela to 
samo zadanie co na macie. 
 

5. Zabawa z chusta animacyjną przy piosence „Leci mucha” Klanzy.              
Zabawa pt. „Zbieranie nektaru z kwiatów”. 
Dzieci siadają dookoła chusty animacyjnej. Na chuście znajdują się kwiaty, pompony 
oraz mieszkańcy łąki. Zadaniem dzieci jest za pomocą klamerki w przerwie od słów            
w piosence zebrać nektar z kwiatków (pompony) i umieścić go na plastrze miodu 
(wytłaczanka po jajkach pomalowana na żółto). 
 

6. Zabawy z kodowaniem – „Pszczoła leci do ula” 
Dzieci siadają dookoła planszy do kodowania. Nauczyciel objaśnia dzieciom kod do 
drogi pszczoły do ula. Dzieci za pomocą pionka – pszczoły będą przemieszczać się 
bliżej ula dzięki wyznaczonemu kodowi.  
Po drodze będą miały do wykonania 4 zadania: 
a) Ćwiczenia buzi i języka ze stokrotką 

Na macie umieszczony na kartce jest znak zapytania. Nauczyciel podnosi kartkę             
i czyta dzieciom zadanie jakie przygotowała dla nich pszczoła. 
„Drogie dzieci! Bardzo bym chciała, abyście poćwiczyli trochę swoją buzię z moją 
przyjaciółką stokrotką” 
Dzieci wykonują zadania z kart ze stokrotką. 

b) Karmienie pszczoły nektarem bądź pyłkiem kwiatowym 
Na macie umieszczony na kartce jest znak zapytania. Nauczyciel podnosi kartkę             
i czyta dzieciom zadanie jakie przygotowała dla nich pszczoła. 
„Upss.. Zmęczyłam się troszkę i zgłodniałam. Czy nakarmicie mnie?” 
Zadaniem dzieci jest podzielenie na sylaby lub głoski wypowiedzianych wyrazów 
przez nauczyciela. Jeśli dziecku prawidłowo uda się wykonać zadanie może 
nakarmić pszczołę. 

c) Zabawa ruchowa „Pszczoła” 
Na macie umieszczony na kartce jest znak zapytania. Nauczyciel podnosi kartkę         
i czyta dzieciom zadanie jakie przygotowała dla nich pszczoła. 
„Mam ochotę się trochę poruszać. Czy zatańczycie ze mną?” 
Dzieci wykonują zabawę ruchową poprzez naśladowanie ruchów nauczyciela. 

d) Zagadki „Mieszkańcy łąki” 
Na macie umieszczony na kartce jest znak zapytania. Nauczyciel podnosi kartkę                 
i czyta dzieciom zadanie jakie przygotowała dla nich pszczoła. 
„Kochani chciałabym, abyście poznali moich kolegów i koleżanki z łąki. 
Rozwiążcie zagadki, a na pewno ich poznacie.” 



Nauczyciel czyta zagadkę, gdy dziecko odpowie prawidłowo pokazuje obrazek 
mieszkańca łąki. 
 

7. Podsumowanie zajęć.  
Nauczyciel rozkłada na środku sali linę oraz prezentuje dzieciom dwie buźki: jedną 
wesołą, drugą smutną. (Wesoła – oznacza, że zajęcia się podobały, natomiast smutna, 
że zajęcia się nie podobały.) Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły tam gdzie chcą. 
Następnie pyta się dzieci dlaczego zajęcia się im podobały lub nie podobały. 
 

8. Degustacja miodu. 
Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików i proponuje degustację miodu, który powstał 
dzięki pracy pszczół. 
 
 

Warto zorganizować kącik dla dzieci, gdzie umieszczone zostają ilustracje pszczół, miód, 
książki o pszczołach, sztuczna trawa, na której widoczne są zwierzęta żyjące na łące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiały, które mogą się przydać do przeprowadzenia zajęć. 

……………………………………………………………………………………………… 

CYKL ROZWOJU PSZCZOŁY  

 
 
 
 
 
 



CYKL ROZWOJU PSZCZOŁY  
 



HISTORYJKA OBRAZKOWA  
 „Jak powstaje miód?” 



 
 



 



 


