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Temat: Motyl Teofil i pracowite pszczółki. 

Cele: 

• Usprawniam ruchome narządy artykulacyjne 

• Doskonalę pracę języka 

Przebieg: 

1. Dziecko słucha uważnie opowiadania i wykonuje ćwiczenia buzi i języka. 

Był piękny, słoneczny dzień. Motyl Teofil postanowił wybrać się na łąkę. Zamachał 

kolorowymi skrzydłami (szeroki język zamienia się w skrzydła motyla i unosi się na 

górną wargę) i już był nad pachnącą łąką (wdychamy nosem powietrze i wypuszczamy 

je ustami). Nagle Teofil usłyszał głośne bzzzzzzzzzzz. Któż tak hałasuje? To cała 

gromada pszczół! Teofil podfrunął bliżej żeby lepiej przyjrzeć się gościom. Ojej, jakie 

one pracowite! Teofil zauważył, że każda z nich ma wyznaczone zadanie. Niektóre z nich 

latają na zwiad i wypatrują miejsc pełnych kwiatów, z których można uzbierać dużo pyłku 

kwiatowego lub nektaru (czubek języka niczym pszczoła wypatruje w prawo, w lewo, 

w górę, w dół). Zwiadowca, który znalazł piękną łąkę, musi poinformować o tym rój 

(bzzzzzzzzzzz – bzyczymy). Gdy łąka jest blisko, pszczoła zwiadowca robi kółka w 

powietrzu (czubek języka kreśli koło na podniebieniu) , a jeśli łąka jest daleko – 

pszczoła robi półkola (czubek języka rysuje półkola poruszając się po górnym wałku 

dziąsłowym). Pszczoły zbieraczki mają na tylnych nóżkach specjalne pojemniczki do 

zbierania nektaru. Są to małe miseczki (język przyjmuje kształt łyżeczki – unosimy 

boki języka i zaokrąglamy czubek). Nektar i kwiatowy pyłek zebrany przez pszczoły 

przechowywany jest w ulu i tym zajmują się pszczoły magazynierki (policzki zamieniają 

się w magazyn, językiem wypychamy policzki od wewnątrz, raz z prawej, raz z lewej 

strony). W ulu mieszkają też pszczoły strażniczki. Wiecie, co one robią? Są czujne i 

wypatrują wrogów, a gdy taki intruz się zjawi, wszczynają alarm i bronią wejścia do ula. 

W ulu pszczoły zajmują się produkcją wosku i miodu (mlaszczemy i oblizujemy wargi).  

„Obserwowanie pszczół to ciężka praca” – westchnął motyl Teofil, przysiadając na 

polnym maku – „Ufff” (nabieramy powietrza przez nos i wypuszczając je, wzdychamy 

razem z Teofilem: uff).  



2. Pomóż pszczołom trafić do ula – połącz kropki. Rysując drogi, powtarzaj 

bzzzzzzzz, pamiętając o tym, że wargi są uśmiechnięte, zęby złączone, a płaski 

język leży za zębami.  

 

 

 


