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1. Temat / ty tuł zajęć:  

 

Zaprośmy  owady zapylające do naszych ogrodów 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

60 min. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Szkoła podstawowa 
 

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

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Pszczelarz. 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Różnorodność biologiczna na przykładzie owadów zapylających. 
 
 

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 zapylaczach i ich ro li 
w środowisku przyrodni czym. 
 
Ścieżka Zapylaczy. 
 
1. Poznanie owadów zapylający innych niż pszczoła miodna –nabycie umiejętność rozpoznawania 

poszczególnych owadów  (pszczół samotnic, pszczoły miodnej, trzmieli, motyli, chrząszczy, 
muchówki, osy ) 
Znalezienie różnic pomiędzy pszczołami samotnicami  a pszczołą miodną w  cechach 
zewnętrznych, rozwojowych, mieszkaniowych) Pszczoły samotnice nie żądlą.  
   

2. Pomóżmy pszczołom.  
2.1 Schronienie  dla owadów.  

Prezentacja różnych form domków – hoteli, gniazd w trzcinie, schronienia w ziemi pod 
podłogą wiaty. Samodzielne wykonanie prostego domku z wykorzystaniem trzciny, szyszek, 
muszli, gliny, spróchniałych gałęzi, łodyg roślin, pudełek i bute lek po napojach , starych 
doniczek. Nawiercenie gałęzi i k locków drewna.   

2.2 Stołówki dla owadów – kwiat kwiatowi nierówny. Spacer po ścieżce roślin miododajnych i 
py łkodajnych.  
 Podczas pogawędki  uświadamia się dzieciom, że wiele hodowlanych kwiatów nie wabi 
owadów zapylających, ponieważ te  kwiaty uległy selektywnej hodowli. Należy uprawiać  
tradycyjne, stare odmiany kwiatów ogrodowych  ( złocienie, ubiorek, astry, dalie, dzwonki, 
f ir letki…) Odszukanie na pobliskiej łące i lesie kwiatów, które dostarczają py łku i nektaru – 
nazwanie ich wg. Katalogu Roślin. 

2.3 Wykonanie kul nasiennych z gliny, ziemi, nasion, które dzieci wysadzają w  ogródkach  
przydomowych, szkolnych, osiedlowych. 
 

3. C o szkodzi pszczołom?  
Podczas rozmowy uświadamiamy dzieciom, że likwidowanie zmurszałych pni, wypalanie trawy, 
niszczenie chwastów, uprawy  monotonne, likwidowanie zadrzewień, zakrzewień, miedz, 
nawożenie chemiczne, opryski , … przyczyniają s ię do zubożenia szaty roślinnej, k tóra jest 
pożywieniem dla owadopylnych. 

   
 
 
 
 



Zakończenie: 
Pytania na karteczkach – rulony karteczek ulokowane są w cegłach dziurawkach. Dzieci losowo 
wybierają karteczki z stwierdzeniami „prawda czy fa łsz” dot. pszczołowatych i dyskutują nad 
prawidłową odpowiedzią. 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: domki-hotele dla owadów, materiały do budowy domków, ilustracje owadów, 
w miarę możliwości okazy żywe, kokony pszczoły murarki, przekrój trzciny z gniazdami  lęgowymi,  
katalog roślin, rośliny miododajne.  
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Dzieci starsze montują domki o zwiększonej skali trudności, posługując s ię gwoździami, młotkiem, 
piłą, wiertarką, cążkami itp. Do wykorzystania książka „Hotele dla owadów” Melanii vonOrlow.  
 
 
 

 

 


