
Dzień dobry,  

Wiosna rozgościła się na dobre, widać ją wszędzie. Jak w wierszu Jana 

Brzechwy „Przyjście wiosny” 

(…) 

A wiosna przyszła pieszo – 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią: „Witaj, wiosno!” 

 

Wejdź w link poniżej, obejrzyj filmik i rozpoznaj wiosenne kwiaty: 

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

Kiedy nadchodzi wiosna, pojawiają się wraz z nią kolorowe motylki. Spośród 

pierwszych motyli, w oczy rzucają się najbardziej żółte cytrynki, których kolor 

działa niczym zastrzyk energii wśród pozimowych szarości. 

 

Na zdjęciu Latolistek cytrynek 

Jeśli masz ochotę, możesz wykonać podobne motylki z origami, które rozweselą 

Twój pokój. Wejdź w link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=vpdLZltUqzo&t=15s 

 

Skoro mowa o motylkach, to tym bardziej nie może zabraknąć pszczółek. 
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Pszczoła - mały owad niezwykle ważny dla człowieka: 

 Pszczoły przerabiają nektar kwiatów na miód i chcąc napełnić nimi 

komórki plastra w ulu, muszą wykonać tysiące lotów na łąkę i z 

powrotem. Aby zebrać potrzebną  ilość, każda z nich musi odwiedzić 

1000-1500 kwiatów. 

 Skrzydełka podczas lotu ruszają się w niebywałym tempie ok. 200 

poruszeń na sekundę. Te szybkie uderzenia skrzydełkami powodują 

efekty dźwiękowe, które odbieramy jako bzyczenie. Miód jest bogaty w 

minerały i witaminy. Jest naturalnym zastrzykiem energii, który pomaga 

zapobiec zmęczeniu i dodaje sił. 

 Pszczoły to zapylacze. Zbierając nektar oraz pyłek z kwitnących roślin, 

zapylają je, powodując tym samym zawiązywanie się owoców i 

powstawanie nasion. 

O tym, jak ważne są pszczoły dla ludzi, może świadczy ustanowienie dnia 20 

maja przez ONZ – Światowym Dniem Pszczół, zaś 8 sierpnia obchodzimy w 

Polsce Wielki Dzień Pszczół. 

Jeśli masz ochotę, możesz wykonać pszczółki w ulu. Wejdź w link poniżej: 

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

 

Czy znasz jakiegoś bohatera bajki, lub książki, który uwielbia miodek?  

Tak, to właśnie Kubuś Puchatek   

Wejdź w link poniżej, ćwicz i śpiewaj razem z Kubusiem   

https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo 
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Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia,  

Pani Karolina  

 

PS 

Jeśli masz ochotę pochwalić się swoją pracą, poproś rodziców lub rodzeństwo o 

pomoc i prześlij zdjęcie/a na mój adres e-mail: k.mykita@psp3jl.pl 

lub na adres Pani Agnieszki: a.bak@psp3jl.pl  
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