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Nauczanie zdalne  
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Temat: Niezwykły dom mrówek  

 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 

1. „Pszczoły i niedźwiedzie” – zabawa ruchowa. Dzieci to niedźwiedzie, rodzice i 

rodzeństwo  to „pszczółki”. Domem „pszczółek” jest ul, czyli wyznaczone miejsce na 

dywanie. Domem niedźwiedzi są gwary np. hula-hop. Kiedy muzyka gra na spacer 

wychodzą „niedźwiedzie”, ale muszą uważać, bo w każdej chwili mogą wylecieć 

„pszczoły”, które mogą je użądlić. Sygnałem do wylotu „pszczół” jest dźwięk 

gwizdka. Również jest to sygnał dla „niedźwiedzi”, by szybko się schroniły 

w gawrach. Po krótkiej zabawie zamieniacie się rolami. 

2. „Gdzie kto mieszka?” – zapoznanie dzieci z mrowiskiem i ulem. Rodzic urządza 

burzę mózgów na temat owadzich domów. Zastanawiacie się nad różnicami 

i podobieństwami między nimi. Próbujecie odpowiedzieć na następujące pytania: 

 – Jak wyglądają i z czego są budowane domy mrówek i pszczół?  

– Kto zajmuje się ich budową?  

– Jaką funkcję, oprócz schronienia, pełnią domy? Do czego służą?  

– Jak należy się zachowywać w pobliżu mrowiska lub ula? 

 

Ciekawostki:  

Mrowisko zazwyczaj ma kształt kopuły na powierzchni ziemi (letnie) lub głębiej 

w ziemi (zimowe) i zbudowane jest z igieł drzew oraz suchych liści obsypanych 

wałem z ziemi. Pod kopułą znajdują się liczne korytarze i komory. Funkcją mrowiska 

jest stworzenie schronu dla larw mrówek oraz dla królowej. Czasami w mrowiskach 

gromadzone są zapasy żywności lub hodowane są mszyce lub grzyby. Mrowisko 

zawsze zakłada królowa.  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


 

 
http://natura.wm.pl/189914,Mrowisko-na-Mazurach-czyli-nietypowe-praktyki-

studenckie.html 

Ule są robione przez człowieka. Ul jest miejscem życia, rozwoju rodziny pszczelej 

oraz służy do zbierania zapasów pożywienia. Zbiorowisko większej liczby uli 

http://natura.wm.pl/189914,Mrowisko-na-Mazurach-czyli-nietypowe-praktyki-studenckie.html
http://natura.wm.pl/189914,Mrowisko-na-Mazurach-czyli-nietypowe-praktyki-studenckie.html


w jednym miejscu jest nazywane pasieką. Pszczoły budują również kuliste gniazda 

z wosku. Pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami służą do 

wychowywania larw i przechowywania pokarmu. Pszczoły potrafią doskonale 

regulować temperaturę wewnątrz gniazda, co pozwala im przetrwać srogą zimę. 

 

 
https://pixabay.com/pl/photos/ul-ule-pszczo%C5%82y-pszczelarstwo-4602125/ 

 
https://www.polskamowi.pl/polskamowi-tv/czy-wiesz-jak-wyglada-ul-od-srodka-

zapraszamy-na-filmowa-wycieczke-po-krolestwie-pszczol-video/ 

 

https://pixabay.com/pl/photos/ul-ule-pszczo%C5%82y-pszczelarstwo-4602125/
https://www.polskamowi.pl/polskamowi-tv/czy-wiesz-jak-wyglada-ul-od-srodka-zapraszamy-na-filmowa-wycieczke-po-krolestwie-pszczol-video/
https://www.polskamowi.pl/polskamowi-tv/czy-wiesz-jak-wyglada-ul-od-srodka-zapraszamy-na-filmowa-wycieczke-po-krolestwie-pszczol-video/


 

 
 

 

3. Karta pracy str. 15 

„Droga do mrowiska” – szacowanie długości narysowanej linii, wykonanie zadania 

na karcie pracy. Rodzic prosi, żeby dzieci spojrzały na narysowane drogi mrówek do 

mrowiska i spróbowały powiedzieć, która jest najkrótsza, która najdłuższa, a która 

tylko trochę dłuższa od najkrótszej. Po oszacowaniu dzieci mogą zmierzyć długość 

dróg nitką lub sznurkiem. Następnie dzieci kreślą trasy mrówek po śladzie oraz rysują 

tyle liści, ile jest mrówek. 

 

4. „Pracowite mrówki” – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń gimnastycznych. 

 „Mrówki na spacerze” – zabawa wprowadzająca, orientacyjno-porządkowa. 

Mrówki idą na spacer! – dzieci – „mrówki” wychodzą z „mrowisk-

wyznaczonych w pokoju ”. Natomiast na słowa: Szybko do domów! – 

wracają do swoich gniazd.  

 „Przejście po kamieniach” – zabawa z ćwiczeniami równowagi. Rodzic 

rozkłada woreczki w różnych odległościach od siebie. Zadaniem dzieci jest 

przejście po kamieniach, by nie zmoczyć nóg. 

  „Mrówcza praca” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci i rodzic 

stoją w parach plecami do siebie. Nogi mają w lekkim rozkroku. Wykonują 

równocześnie skręt tułowia i próbują przekazać partnerowi woreczek.  



  „Drabinka” – ćwiczenie z  elementem skoku. Rozkładamy patyczki, kredki 

lub długie wykałaczki w  formie drabiny. Dzieci kolejno przeskakują stopnie 

drabinki.  

 

5.  „Ślimaczek” – ćwiczenia grafomotoryczne. Rodzic prosi, by dziecko przypomniało 

sobie mieszkańców łąki, a następnie pokazuje schematyczny rysunek ślimaka. 

Omawia sposób rysowania spirali i pokazuje, jak to zrobić. Dzieci rysują muszlę 

ślimaka w powietrzu oraz na plecach rodzica. Następnie próbują ją narysować 

kredkami lub flamastrami na kartce. 

 


