
Program zajęć edukacyjnych 
 

 BARTNIK MAZURSKI /AGNIESZKA I ROBERT PUCER 
________________________________________________________________________________________________________________                   

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

11-400 KĘTRZYN  GNATOWOA 4A                                                                                          WARMIŃSKO – MAZURSKIE 

________________________________________________                                                        _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                          Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Wokół pszczelego świata  

 

2. Czas trwania zajęć: 

1,5 - 3 godz.  

3. Grupa docelowa: 

       - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

       - młodzież w wieku szkolnym  

       - osoby dorosłe 

       - osoby z lekkim upośledzeniem 

4. Liczebność grupy: 

min.  15 

max. 30 

5. Prowadzący zajęcia: 

Gospodarze – Agnieszka i Rober Pucer 

       Domownicy 

6. Zakres tematyczny: 

Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarki pasiecznej (dawniej i dziś) i ekologicznej.  

Pozyskiwanie produktów pszczelich, ich właściwości i zastosowanie w życiu codziennym. 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

Gospodarze witają grupę na trenie gospodarstwa. Uczestnicy zajęć oglądają podwórko, zabytkowe 

jak i nowoczesne ule. Rolnik prowadzi dzieci przez ścieżkę edukacyjną, którą stanowią tablice 

zawierające informację dotyczące ekopszczelarni m.in. jak powstaje miód, co poza miodem może 

dać nam pszczoła czy też w jaki sposób rozpoznać pożyteczne pszczołowate. 

W sali szkoleniowej gospodarze rozpoczynają pogadankę nt. historii bartnictwa i pszczelarstwa na 

Warmii i Mazurach, prezentują sprzęt i ubiór pszczelarski dając możliwość przymierzenia stroju 

osobom zainteresowanym. 

Gospodarze zapoznają grupę z budową ula, procesem powstawania miodu, zwyczajami życia rodziny 

pszczelej (z wykorzystaniem rekwizytów np. oszklonego pokazowego ula). Podczas zajęć gospodarze 

umożliwiają degustację miodów odmianowych. 

Uczniowie słuchają jak gospodarze przedstawiają aspekty ekologiczne prowadzenia gospodarstwa 

pasiecznego oraz opowiadają o roślinach miododajnych. Sezonowo istnieje możliwość zapoznania 

grupy ze sposobem zasiewu roślin miododajnych.  

W trakcie zajęć dzieci otrzymują różnorodne zadania m.in.: odnalezienie w ulu matki i trutnia, 

rozpoznanie odmian miodów po smaku, barwie i zapachu, wykonanie własnoręcznie świec z wosku 

oraz nalanie miodów (wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych) do niewielkich słoiczków, które 

dzieci zabierają ze sobą po zakończonych zajęciach. Te niewielkie podarunki (świece i słoiczki 

miodu) mają za zadanie przypominać uczestnikom zajęć o wizycie w gospodarstwie.  

8. Pomoce dydaktyczne: 

ścieżka dydaktyczna – ekopszczelarnia; 
tematyczna prezentacja multimedialna; 
ule pokazowe – zabytkowe i nowoczesne;  
zdjęcia – gospodarstwa pasiecznego „Bartnik Mazurski”, uli, pszczół;  
sprzęt i ubiór pszczelarski; 
ramki z ula;  
urządzenie do badania zawartości wody w miodzie;  
miody odmianowe. 

9. Dodatkowe uwagi 

Dla chętnych możliwość organizacji ogniska (wyżywienie we własnym zakresie)  oraz zrobienia 
zakupów wszystkich produktów pszczelich w regionalnym sklepiku.  

 

 


