
Praca domowa dla klasy 2c na 14.05.( czwartek) 

 Temat dnia: Życie pszczół. 

 

To już czwarty dzień tygodnia. Nauczyliśmy się części roślin i wiemy, jak 

ważną ich część stanowią kwiaty. To one umożliwiają roślinom 

rozmnażanie się. Dziś poznamy życie pszczół, które zapylają kwiaty i dzięki 

nim powstają owoce. RATUJMY PSZCZOŁY, SIEJĄC ROŚLINY 

MIODODAJNE W SWOICH OGRODACH, GDYŻ PSZCZOŁY GINĄ! 

ZACZNIJMY JE POZNAWAĆ. Miłej pracy! 

Przygotujcie: 

 PODRĘCZNIK 

 ĆWICZENIE ZINTEGROWANE 

 ĆWICZENIE DO MATEMATYKI 

 ROLKĘ PO PAPIERZE TOALETOWYM, PAPIER KOLOROWY, 

KLEJ, NOŻYCZKI 

 

 

1. Gimnastyka oczu przed czytaniem– ćwiczenie „Zamrugaj” 

Zamykamy oczy i liczymy do 10. Następnie otwieramy oczy i mrugamy przez 

chwilę.  

2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Trzy kredki”  

 Wałkujemy w dłoniach trzy kredki: żółtą – mocno, zieloną – lekko, a 

fioletową – ze średnią siłą. 

 
 

Wszyscy wiemy, czym są pszczoły, te małe owady w żółto – czarne paski, 

które brzęcząc latają od kwiatka do kwiatka. Oczywiście potrafią boleśnie 

użądlić, lecz nie zapominajmy, że tylko dzięki pszczołom możemy cieszyć się 

słodkim i pożywnym produktem: miodem. 

 



3. Obejrzyjmy teraz dwa krótkie filmy o życiu pszczół pt. „ Z kamerą 

wśród pszczół”. Poniżej podaję linki. Zapraszam. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

 

4. Przeczytamy teraz ze zrozumieniem tekst „Życie pszczół” w podręczniku 

na stronie 94. Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej 

informacji.(podręcznik, cz. 3, s. 94) 

5. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania do tekstu. Jeśli nie znacie 

odpowiedzi , przeczytajcie jeszcze raz tekst w podręczniku. 

-  Kto chodzi w skład pszczelej rodziny? 

-  Jakie są role jej członków? 

-  Które pszczoły uczestniczą w produkcji miodu? 

-  Jak powstaje miód? 

-  Do czego ludzie wykorzystują miód? 

 W jaki sposób pszczoły przenoszą pyłek do ula? 

 Gdzie pszczoły przechowują pokarm? 

 Dlaczego uważamy pszczoły z pożyteczne owady? 

-  Co by było, gdyby zabrakło pszczół? 

 
 

6. Przyjrzyjmy się teraz, jak zbudowana jest pszczoła miodna i jak  

wyglądają jej stadia rozwoju. (podręcznik, cz. 3, s. 94–95) 

Zwróćcie  uwagę na tylne odnóża, gdzie umieszczony jest koszyczek z pyłkiem 

kwiatowym. Podobnie jak motyle – pszczoły w czasie swojego rozwoju 

przybierają różne formy: jajo, larwa, poczwarka, dorosła pszczoła. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c


 
7. Otwórzcie  ćwiczenie zintegrowane na s. 71. Na podstawie ilustracji 

powyżej, połączcie ilustracje z odpowiednimi nazwami i opisami. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 71) 
( Od góry: - królowa matka, truteń , robotnica) 

8. Wróćmy teraz na s. 70 w ćwiczeniu i poznamy narzędzia 

pszczelarskie(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 70) 

Pszczelarz wykorzystuje w swojej pracy różne narzędzia i ma specjalny 

kombinezon ochronny.  Oto te narzędzia: 

  
 

MIODARKA – URZĄDZENIE DO ODWIROWYWANIA MIODU  

Z PLASTRÓW PSZCZELICH. 

 
PODKURZACZ – PRZYRZĄD STOSOWANY DO POKURZANIA, CZYLI 

DO USPOKOJENIA PODRAŻNIONYCH PSZCZÓŁ. 

 



  

 

 

NÓŻ I WIDELEC ZWANE SKROBAKAMI- DO ZESKROBYWANIA 

MIODU Z RAMKI. 

9. Wykonamy teraz ćw. 1 i 2 ze s. 70. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 70) 

Pamiętamy, że przymiotniki odpowiadają na pytania: Jaki? Jaka? 

Jakie? (żółty, pszczeli, pyszny, złocisty, lepki, słodki) 

10. Pora na ćwiczenie relaksacyjne „Łokieć, kolano” 

 Podnosimy na przemian prawą i lewą nogę zgiętą w kolanie. Podnosząc prawą 

nogę, dotykamy prawym łokciem do kolana. Podnosząc lewą nogę, dotykamy 

lewym łokciem do lewego kolana. Po serii wykonanych ruchów następuje 

zmiana. Dotykamy lewym łokciem do prawego kolana, a prawym łokciem do 

lewego kolana. Wykonujemy to ćwiczenie w zwolnionym tempie. 

11. Obejrzyjmy ulubione kwiaty pszczół w podręczniku na s. 95(podręcznik, 

cz. 3, s. 95) 

Są to: gryka, lipa, koniczyna, robinia ( potocznie zwana akacją) 

Od rodzaju kwiatów zależy rodzaj miodu. Dlatego w sklepach możemy znaleźć 

miód: akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy itd. 

12. Gdzie znajdziemy miód?”(podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 95) 

Miód używany jest do: 

– wywarzania słodyczy takich jak: batoniki, czekolady, ciasta, 

– produkcji lekarstw, np.: syropu na kaszel czy tabletek na ból gardła, 

– produkcji kosmetyków: maseczek i kremów do twarzy, szamponów  

do włosów, pomadek do ust. 

13. Pszczoły produkują  nie tylko miód. Produkują też : 

 mleczko pszczele – żelową substancję jadalną dla larw, które mają 

zostać królowymi; 

 wosk, z którego pszczoły produkują plastry miodu; 

 jad, czyli substancję używaną do samoobrony, wstrzykiwaną  

za pomocą żądła. 

 A czy wiecie, co to jest propolis? Obejrzyjcie filmik na ten temat. 



https://www.youtube.com/watch?v=9fpvD5afOYw 

 

14.  Pora na zadania z matematyki. Otwórzcie ćwiczenie na s. 53  

i wykonajcie ćwiczenia zgodnie z poleceniami. Prawda, ze proste? 

Na pewno poradziliście sobie świetnie. 

 

15.  Na koniec praca techniczna. Wykonajcie z rolki po papierze toaletowym 

pszczołę używając papieru czarnego i żółtego lub pszczeli ul. Wykonaną 

pracę prześlij na mój adres mailowy lub Messengera do końca tygodnia. 

Poniżej podaje linki.  

https://www.youtube.com/watch?v=7SYnDqELvpk „ Jak zrobić 

pszczółkę z rolki po papierze? 

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ „Jak zrobić 

pszczółkę w ulu? 

 

  
 

15.*Praca dla chętnych. Nagraj filmik lub zrób pracę plakat na temat 

„Zagrożenia dla  pszczół” lub „ Ciekawostki o pszczołach”. Prześlij mi 

zdjęcie lub nagranie do 22.05 ( piątek). Wszystkie prace umieszczę  

na naszej klasowej grupie FB. 

CIEKAWOSTKA 

Pszczoły nie zawsze umierają z powodu pozostawienia żądła po ukłuciu. 

Pszczoła miodna umiera poprzez użądlenie człowieka, choć ciekawe jest to,  

że w swoim życiu żądli wiele innych rzeczy, które nie powodują jej śmierci. 

Pszczoła zostawiając żądło w naszym ciele niszczy niektóre narządy 

wewnętrzne przyczepione do niego i umiera. Żądląc jednak inne rodzaje 

zwierząt często jej żądło pozostaje nieuszkodzone i nie wyrządza sobie żadnej 

krzywdy. 

Polecam książkę Cristiny Banfi „Świat pszczół”. Do jutra! 

https://www.youtube.com/watch?v=9fpvD5afOYw
https://www.youtube.com/watch?v=7SYnDqELvpk
https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ

