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Dziś poznamy rodzinę pszczółki Mai 
  

  

 
  

  

Czy wiecie jak ma na imię najbardziej znana pszczółka i gdzie mieszka? Jeśli nie, to zapraszam 

Was na bajkę, która opowie Wam o przygodach małej pszczółki. Oglądajcie uważnie, a potem 

opowiedzcie rodzicom o czym była bajka i kogo w niej poznaliście. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=a5NgetIm04U 

 

Rodzice, zapytajcie dzieci o: 

Jak miała na imię pszczółka? 

Kto jest matką wszystkich pszczół? 

Jak nazywała się opiekunka Mai? 

Czego uczyły się pszczoły w ulu? 

Jakie zwierzęta poznała Maja na łące? 

Jak miał na imię konik polny i na czym grał? 

Jak nazywa się dom pszczół? 

Jakie marzenie miała Maja? 
  

 

 

Pszczółki 

                                                  

Spróbujcie z rodzicami lub rodzeństwem wykonać pszczółkę. Prace mogą mieć formę płaską lub 

przestrzenną. Poniżej kilka pomysłów na wykonanie pracy.  
  



    

 

   

  

   

Gimnastyka buzi i języka 
  

Czas poćwiczyć naszą buzię i język. Mamo, tato wykonajcie z dziećmi poniższe ćwiczenia 

A teraz gimnastyka dla języka - kilka ćwiczeń pionizujących język: 
  

 
  

 Wesoły konik – kląskanie (ważne jest aby buzia była otwarta) 

 Ciekawski język – język chce dotknąć do nosa, dotyka górnej wargi i górnych zębów – 

naprzemiennie, następnie zagląda do gardła (kilkakrotnie powtarzamy to ćwiczenie) 

 Liczenie górnych ząbków – czubek języka dotyka po kolei wszystkich ząbków na górze 

(ważne aby buzia była otwarta) 

 Pędzelek – język maluje sufit w buzi (podniebienie) 

 Łopatka – wyjmujemy język z buzi starając się aby kształtem przypominał łopatkę, 

podnosimy jego brzegi, w środku tworzy się zagłębienie 
  



Na koniec kilka logopedycznych wierszyków utrwalających poprawne wymawianie głosek – dzieci 

powtarzają treść za rodzicem. 
  

“Ślimak” 

Szedł po drodze ślimak 

Do szkoły się uczyć. 

I tak wciąż powtarzał: 

śma-śma 

śmo-śmo 

śmu-śmu 

śme-śme 

śmy-śmy 

śmą-śmą 

śmę-śmę 

Taki śmieszny ślimak, 

co uczyć się chciał 
  

„Dżdżownica” 

Zjadła dżem dżdżownica, 

wreszcie pękła jej spódnica. 

Zapłakała więc żałośnie: 

„Jak na drożdżach brzuch mi rośnie”. 
  

,,Żaba i żuk" 

Duża żaba nad kałużą 

napotkała żuka. 

Żuk na nóżki buty włożył 

i butkami puka. 

Żółte butki, żółty szalik 

i żółty kapelusz. 

Pyta żaba: „Dokąd bieżysz, 

mój ty przyjacielu?” 

„Idę żabko na przyjęcie 

do pana bociana. 

Będzie żuraw, żółw i jeżyk. 

Chodź i ty kochana. 
  

Rodzicu pamiętaj! 

 Ćwiczenia powinny być wykonywane bardzo dokładnie, bez pośpiechu. Należy pamiętać 

aby czas trwania i liczbę powtórzeń dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb 

dziecka. 

 Można do „gimnastyki buzi i języka” wykorzystywać każdą okazję: spacer, podróż itp.  

 Zadaniem dorosłego jest pokazanie poprawnie wykonanego ćwiczenia i zachęcanie 

dziecka do pracy.  

 Trzeba chwalić malucha za podejmowany wysiłek, nawet gdyby efekty nie były 

początkowo najlepsze.  



Sylabowe zgadywanki 

Przyjrzyjcie się obrazkowi i nazwijcie wszystkie owady. Rodzice, ćwiczymy syntezę i analizę 

sylabową. 

 
Rodzice podawajcie dziecku nazwy owadów sylabami, a jego zadaniem będzie złożenie sylab i 

podanie nazwy w całości. Później zróbcie odwrotnie. Podajcie nazwę owada, a zadaniem dziecka 

będzie podzielenie wyrazu na sylaby. Do syntezy i analizy możecie również wykorzystać nazwy 

innych elementów obrazka takich jak: trawa, chmury, niebo, drzewo, kwiaty. Niektóre nazwy 

można podawać w formie zdrobniałej np. biedronka – biedroneczka, pająk – pajączek, mrówka - 

mróweczka itp. Policzcie z ilu sylab składa się każdy wyraz. 

 

 

Taniec z Mają 

Zapraszam Was do tańca z pszczółką Mają. Zaproście do niego mamę, tatę i rodzeństwo. Miłej 

zabawy!  

 https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

  


