
Program zajęć edukacyjnych 
 

Lawendowa Zagroda  - Lovenda Kujawska/ Karolina Grontkowska 

________________________________________________________________________________________________________________________                  
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego  

 

Leszcze 32, 88-180   Złotniki Kujawskie                                                                                                 kujawsko-pomorskie 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo                                                                                

 

 1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Sekrety pszczółek 
 

 

 2. Czas trwania zajęć:  
ok 2- 3 h 
 

 

 3. Grupa docelowa: 
 
Grupy przedszkolne  
Uczniowie klas I-III SP  
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 20    max. 40 os 

 

 5. Prowadzący zajęcia: mgr inż. biotechnologii Karolina Grontkowska (pedagog, zielarz-fitoterapeuta) 
 

 

 6. Zakres  tematyczny: 
- biologia pszczół 
- rośliny miododajne 
- produkty pszczele 
- zapoznanie z pracą pszczelarza 
- zajęcia ruchowe 

 

 

 7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

1. Przywitanie gości w lawendowej chatce, omówienie spraw organizacyjnych  
2. Zapoznanie dzieci z głównym bohaterem- Misie Pysiem i jego problemem, który pomogą 

rozwiązać 
3. Czym jest miód? Rośliny miododajne i rodzaje miodów - pogadanka 
4. Kto robi miód? Rodzaje pszczół, role pszczół w ulu, fazy rozwoju pszczoły i jej budowa – 

pogadanka, modele, rekwizyty, ilustracje, obserwacje w terenie 
5. Jak pszczoły robią miód? Dzieci przebierają się za pszczółki i królową – zabawa przy muzyce 
6. Gdzie mieszkają pszczoły? – prezentacja ula i akcesoriów potrzebnych do pracy pszczelarza  
7. Tylko miód? – prezentacja innych produktów pszczelich, smakowanie miodu i pyłku – nagroda 

za wykonanie pszczelego zadania 
8. Warsztaty plastyczne o tematyce pszczelarskiej lub tworzenie świeczki z wosku pszczelego  
9. Wizyta u zwierzątek i podwórkowe zabawy ruchowe na placu zabaw 

 

 

 8. Pomoce dydaktyczne 
 
- żywe okazy zapylaczy w terenie (pszczoła, trzmiel, motyl), w terenie (lupa) lub w przeszklonej 
ramce (w zależności od zainteresowania grupy – na podstawie wcześniejszych ustaleń) 
- modele plastikowe – fazy rozwojowe 
- ilustracje 
- rekwizyty: ul, ramka z plastrem, odymiacz, kapelusze pszczelarskie, miotełka, opaski z czułkami 
pszczoły i pelerynki, pluszowy niedźwiadek 

- miód, pyłek kwiatowy, chrupki kukurydziane 
 

 

 9. Dodatkowe uwagi: 
 

- Dostępność programu: od maja do października. 
- Uczestnicy zabierają ze sobą własnoręcznie przygotowane na warsztatach prace plastyczne lub 
świeczkę 
- Warsztaty nie są przeznaczone dla osób uczulonych na jad pszczoły.  
- Podczas pobytu dzieci chętnie korzystają z wizyty u naszych zwierzątek (kozy, kury ozdobne, 
kaczki, króliki) i zabaw podwórkowych, dlatego ubiór powinien być dostosowany do warunków 
pogodowych. 
- Istnieje możliwość zakupu lawendowych pamiątek w sklepiku przyzagrodowym.  
- Program realizuje założenia podstawy programowej. 

 

 

 

 


