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1. Znów się zastanawiam jak  

w każde lato 

Kto to pomaga kwitnąć 

kwiatom?   

Na trawie, na łące kocyk rozłożę 

Przyjrzę się z bliska co lata na 

dworze! 

  

Ref. Bąki z łąki 

I biedronki   

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! X2 

 

2.Pracują ciężko i pyłek 

zbierają 

Dzięki nim kwiaty dobrze się 

mają 

A także owoce, warzywa i zboże 

Jak to się dzieje, spytać ktoś 

może? 

 Ref. Bąki z łąki …. 

 

 3. Gdy leci owad z kwiatka 

 do kwiatka 

 Teraz rozwiąże się ta 

 zagadka 

 Cały się kąpie w słodkim 

 nektarze 

 I przez przypadek pyłek 

 przekaże 

 

 Ref. Bąki z łąki …. 

 

Witajcie kochane Pszczółki. Dziś chciałam was zaprosić do wysłuchania 

bardzo zabawnej piosenki pt.: „Bąki z łąki”, która łatwo zapada  

w pamięć. Najpierw wysłuchaj jej razem z rodzicem (link niżej, wystarczy 

kliknąć w obrazek). Następnie powtórzcie kilkakrotnie słowa piosenki. A na 

koniec możecie wspólnie zaśpiewać i świetnie się przy tym bawić. 
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Poidełko dla Pszczół 

Woda jest niesamowicie ważna dla pszczół, szczególnie gdy rzadko pada, 

a zapotrzebowanie w okresie wiosennym na nią jest duże, ponieważ to 

właśnie wiosną w gnieździe pszczół rozwija się bardzo dużo larw.  

A co nam dają pszczoły? Zapylają rośliny, produkują miód, wosk, 

mleczko pszczele, kit pszczeli.  

Dlatego też chciałam wam zaproponować wykonanie poidła dla tych 

bardzo pożytecznych owadów. 

I jeszcze taka ciekawostka:  

20 maja obchodzony jest - Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez 

ONZ. 

 
Wskazówki: 

1. Poidło nie może być zbyt głębokie. 

2. Najlepiej, aby powierzchnia poidełka była różnorodna: mech, 

kamienie, patyki, szyszki. 

3. Pamiętaj o regularnym uzupełnianiu wody w poidle. 

Zdjęcia pobrano z: 

https://www.facebook.com/krkdlawszyst

kich/posts/867062237093460, 

http://www.czekoada.pl/2020/04/poidelk

o-dla-pszczol.html, pl.wiktionary.pl Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Zapraszam rodziców i dzieci do wspólnej zabawy! 

Dzieci słuchają i odzwierciedlają ruchem treść rymowanki: 
„Kółko małe, kółko duże 
Głowa prosto, ręce w górze. 
Widzisz łąkę? Na tej łące 
Skaczą żabki i zające. 
Kwiaty rosną, słońce świeci 
A nad łąką bocian leci”. 

 

http://www.mp14zgierz.wikom.pl/?url=edukacja-zdalna.html 

Ubarwienie ochronne, nazywane też ubarwieniem 

maskującym  to takie ubarwienie zwierząt, które chroni przed 

wrogami, lub pomaga w zamaskowaniu się drapieżnika 

podczas jego łowów. Ubarwienie ochronne polega  

na upodobnieniu się barwą ciała i jej wzorem do środowiska,  

w którym dane zwierzę żyje. Na przykład niedźwiedź polarny 

ma przez cały rok sierść koloru białego, jak śnieg i lód, wśród 

których żyje. Pasikonik żyjący wśród traw i żabka rzekotka 

żyjąca wśród liści drzew ubarwione są na zielono. Niektóre 

motyle mają na skrzydłach kolor i deseń identyczny, jak kora 

drzew, na których zwykle siadają. Niektóre zwierzęta potrafią  

w krótkim czasie zmienić ubarwienie całego ciała, jak 

kameleon. Poniżej obrazki, w jaki sposób zwierzęta potrafią się 

zamaskować. Czy znajdziesz je? 
 

Tekst opracowano za pl.wikipedia.org 

www.lh3.googleusercontent.com 

www.s26.flog.pl www.encrypted-tbn0.gstatic.com 

www.pl.wikpedia.com 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 



www.creazilla.com, 123 

Nazwij wszystkie obrazki. Połącz obrazki w pary wg pasujących rymów. 

www.spturosl.edupage.org,  

www.123RF.com 

www.png.clipart.me 

Opracowanie: Helena Mirowska 

http://www.creazilla.com/


Dokończ powtarzające się rytmy. 

? 

Obrazy pobrano z: bia24.pl, telepolis.pl, ekologia.pl, pl.wiktionary.org, pl.wikipedia.org  

? ? 

? 

? ? 

? ? 

? 

? ? 

Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Chyba każdy z nas był kiedyś przeziębiony i miał katar. To bardzo 

nieprzyjemne i męczące. Czy wiesz, w jaki sposób można 

zachorować?  Można np. zarazić się od innej osoby. We wnętrzu 

zdrowego noska znajduje się specjalna warstwa, która nazywa się 

błoną śluzową. To ona wydziela śluz, którego zadaniem jest nawilżanie 

i oczyszczanie powietrza w nosie z pyłów, wirusów i bakterii. Kiedy 

zachorujesz, błona śluzowa pracuje bardzo mocno, bo jej zadaniem 

jest zmycie wirusów z nosa. Im więcej wirusów, tym więcej kataru.  

Witamy w CZYŚCIOCHYM PRZEDSZKOLU  

www.s.mamotoja.pl 

www.encrypted-tbn0.gstatic.com 

Musimy więc pamiętać,  by czyszcząc nos podczas choroby, wyrzucać zużyte 

chusteczki i myć ręce. Najlepiej mieć przy sobie zawsze chusteczkę, szybko ją 

wyjąć i kichnąć do niej, ale często o niej zapominamy. Kiedy czujemy, że 

zbliża się kichnięcie, zginamy rękę w łokciu i kichamy w jego zgięcie. To 

sposób na zablokowanie lotu wirusów i ochronę innych ludzi przed 

zakażeniem. Ćwiczyliśmy to już w przedszkolu, ale dobrze potrenować i w 

domu  Rodzic mówi: Aaaaaaaaa, dziecko ugina rękę w łokciu, na słowo psik! 

Dziecko udaje, że kicha w zgięcie łokcia. 

Opracowanie: Helena Mirowska 



Tytuł wiersza: „Katar” 

autor: Jan Brzechwa  

Spotkał katar Katarzynę.  

A - psik!  

Katarzyna pod pierzynę.  

A - psik!  

Sprowadzono wnet doktora.  

A - psik!  

„Pani jest na katar chora”.  

A - psik!  

Terpentyną grzbiet jej natarł.  

A - psik!  

A po chwili sam miał katar.  

A - psik!  

Poszedł doktor do rejenta.  

A - psik!  

A to właśnie były święta.  

A - psik!  

Stoi flaków pełna micha.  

A - psik!  

A już rejent w michę kicha.  

A - psik!  

Od rejenta poszło dalej.  

A - psik!  

Bo się goście pokichali.  

A - psik!  

Od tych gości ich znów goście.  

A - psik!  

Że dudniło jak na moście.  

A - psik!  

Przed godziną jedenastą.  

A - psik!  

Już kichało całe miasto.  

A - psik!  

Aż zabrakło terpentyny.  

A - psik!  

Z winy jednej Katarzyny. 

A - psik!  

Witamy w CZYŚCIOCHYM PRZEDSZKOLU  

Czy szybko można się zarazić katarem? Jeszcze jak! Posłuchacie znanego 
wiersza Pana Jana Brzechwy, powtarzając po każdym wersie słowa:  
A-psik! ….  
W linku znajdą Państwo ilustracje wraz z tekstem wiersza. 

KATAR Jan Brzechwa 

Słowniczek wyrazów 

starych, 

niezrozumiałych i 

dziwnych  

PIERZYNA 

Ciepła, gruba, kołdra 

TERPENTYNA 

płyn rozgrzewający, 

do nacierania  

REJENT 

prawnik, notariusz 

ĆWICZENIE 

ODDECHOWE 

1. Dmuchanie na 

chusteczkę higieniczną 

trzymaną za jeden róg.  

2. Podarcie chusteczki 

higienicznej na małe 

skrawki a następnie 

rozdmuchiwanie ich na 

stole.  

3. Podartą chusteczkę  

wrzucamy do pojemnika 

najlepiej okrągłego 

(wazon, garnek ok. 2 

litrowy). Przez 

plastikową słomką 

wydmuchujemy 

powietrze na 

wewnętrzną ściankę 

pojemnika, w którym 

znajdują się  płatki 

chusteczki. Powinien 

się wytworzyć ruch 

wirowy.  

Opracowanie: Helena Mirowska 

http://www.dziecionline.pl/maluch/bajki/katar/1.htm

