
Program zajęć edukacyjnych 
 

Spiżarnia Miodowa Ewa Migocka 

Rezerwat Przyrody Grody Ryczyńskie Nadleśnictwo Bystrzyca Oławska  

_________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

55-200 Oława, Broniewskiego 13                                                                                                                    dolnośląskie 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  

 

Wielkie prace małej pszczoły 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

60min. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Szkoła Podstawowa 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 1 osób    max. 15 osób 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Pszczelarz 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
1. Przedstawienie rodziny pszczelej i je j podziału prac w ulu  
2. Poznanie procesu zapylania roślin poprzez zbieranie przez pszczoły pyłku.  
3. Wytwarzanie miodu – proces poznania zbierania nektaru przez pszczoły i przerabiania go na miód 
4. Różnorodność miodu – arkusz sensoryczny 
5. C zęść warsztatowa do wyboru:  
-  odlewanie pszczółek z wosku 
-  przyrodnicze obrazy  
-  mandala na krążku wosku 

 
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Wstęp:  
powitanie uczestników spotkania i przedstawienie tematu spotkania. 
Podczas pogawędki prowadzący stara dowiedzieć s ię od dzieci co już wiedzą o życiu pszczół, zadaje 
pytania, pokazuje eksponaty ,zachęca do dyskusji . 
 
Ad. 1 wykorzystanie przeszklonego ula do zademonstrowania społeczności pszczelej. Oglądanie 
pszczół przez lupę. Posłużenie s ię pomocą dydaktyczną „stadium rozwoju pszczoły”,  Wykorzystanie 
i lustracji z książki Sochy pt. „Pszczoły” 
 
Ad. 2 Obejrzenie f i lmu pt. Zapylacze. Wyjaśnienie na czym polega proces zapylania roślin, czego nie 
będziemy mięć k iedy wyginą pszczoły?  Z ilustrowanie obrazu pszczoła w porteczkach, fragment 
tekstu z książki ” C o robią pszczoły przez cały dzień w pasiece?” Eleonory Sabały 
 
Ad. 3 Wyjaśnienie sposobu przerabiania przez pszczoły s łodkiego soku z roślin na miód. Pogadanka 
ukazująca trud poniesiony przez pszczołę, żeby mogła wytworzyć jedną kroplę miodu.  Czytanie 
fragmenty tekstu z ksiązki „Skąd się bierze miód?”Katarzyny Bajerowicz  

 
Ad. 4  Ścieżka miodu. Degustacja miodu -  porównywanie smaków, kolorów, zapachu. Wypełnienie 
arkusza doznań sensorycznych. Poznanie innych produktów wytworzonych przez pszczoły.  
Pogadanka dlaczego miód jest zdrowszy niż cukier. Sporządzenie napoju  miętowo- miodowego. 
Rozwiązywanie krzyżówek o tematyce pszczelej. 
 
 
Zakończenie: 
Podsumowanie zajęć poprzez zadawanie pytań, polecenia dokończenia rozpoczętych zdań np. 
pszczoła wytwarza miód z…..?  Refleksja końcowa „Co by by ło, czego nie będziemy mieć, gdyby 
wyginęły pszczoły?”  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Ul dydaktyczny z pszczołami, ul tradycyjny, kószka, podstawowy sprzęt pszczelarski, miodarka, 
i lustracje, stadium rozwoju pszczoły, f i lm, miód, plaster węzy, plaster z miodem inne produkty 
pszczele, arkusz degustatora, przykładowe rośliny miododajne na rabatach i na ilustracjach, wosk, 
formy silikonowe, taśma dwustronna. 
 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Dla dzieci  k las starszych przewiduje s ię obserwacje wybranych e lementów pod mikro skopem, pracę 
przy otwartym ulu, pogadanka o walorach zdrowotnych miodu i  innych produktów pszczelich. 
Wykorzystanie m.in. książki „Produkty pszczele skarbnicą Zdrowia” Kazimierz Żółty oraz „Pszczela 
C uda” Henryka Makowiczowa.  
 
 
 

 

 


