
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Zagroda edukacyjna Cicha Bartna 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Życie pszczół 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

3-5 godzin 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci, młodzież, dorośli, grupy specjalne 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min.1    max. 50 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Marek Olszewski 

 

6. Zakres tematyczny: 

 
1.Prezentacja rodziny pszczelej i podział prac w ulu  
2.Zapylanie – poznanie roślin miododajnych i owadów zapylających. 
3. Produkty pszczele – prezentacja. 
4. Praca pszczelarza - podstawowe narzędzia. 
5. Pokaz wirowania miodu. 
6. Miody odmianowe – krótka charakterystyka właściwości. 
7. Degustacja miodu.  
8. Warsztaty, do wyboru: 
- zbijanie ramek i wtapianie węzy 
- wytwarzanie świeczek z wosku pszczelego 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Wstęp:  
Około 10 minut - Przywitanie się z uczestnikami warsztatów, przedstawienie się i przedstawienie 
tematu dzisiejszych zajęć. 
Przedstawienie gospodarstwa – około 15 minut 
Pszczelarz oprowadza dzieci po swojej zagrodzie, opisując poszczególne miejsca i ich funkcje: 
pasieka (zza szyby w wiacie), zagrody ze zwierzętami, wybieg dla koni, plac zabaw, „dawną kuchnię” 
ze sprzętem i piecem chlebowym, dawną klasę szkolną w budynku.  
Pogawędka i prezentacja sprzętu pszczelarskiego – około 30 minut – 60 minut 
Następnie dzieci przechodzą pod wiatę lub o sali (w zależności od pogody), gdzie pszczelarz 
prowadzi pogawędkę z dziećmi, aby dowiedzieć się, jaką mają wiedzę na temat życiu pszczół, zadaje 
pytania, pokazuje narzędzia i produkty pszczele oraz zachęca do dyskusji, podkreśla jak ważne jest 
bezpieczeństwo.  
W zależności od wieku dzieci i od oczekiwań nauczyciela – prowadzący może przedstawić budowę 
pszczoły miodnej lub budowę kwiatu.  
Pokazanie ramki z rodziną pszczelą – około 15 minut 
Następnie pszczelarz przechodzi do pasieki i przez szybę pokazuje dzieciom ramkę  z pszczołami i 
prezentuje rodzinę pszczelą. Opowiada o poszczególnych funkcjach w rodzinie , pokazuje królową.  

Rośliny miododajne – pogawędka lub spacer edukacyjny z elementami rekreacyjnymi  – 
około 30 minut do 60 minut 
Kolejny punkt programu to przedstawienie roślin miododajnych z ewentualną wycieczką w teren  
i elementami rekreacyjnymi. Pszczelarz opisuje, jak pszczoła produkuje miód oraz jaki to ma wpływ 
na ekosystem i środowisko przyrodnicze.  
Możliwe odwiedzenie pozostałości po pobliskim średniowiecznym grodzie.  
Miody odmianowe – pokaz wirowania miodu oraz degustacja – około 30 minut  
Grupa przechodzi do pomieszczenia, w którym wirowany jest miód, a pszczelarz pokazuje w jaki 
sposób miód jest pozyskiwany. Następnie odbywa się degustacja miodu połączona z pogawędką. 
Pszczelarz opowiada o korzystnych walorach miodu i uzasadnia dlaczego miód jest zdrowszy od 
cukru. Młodsze dzieci mogą grupować słoiki z miodem na podstawie kolorów lub wielkości słoików.  
Czas wolny około 30 minut 
Dzieci w ramach przerwy pod opieką nauczycieli i właściciela zagrody spędzają czas na placu zabaw 
lub ze zwierzętami (króliki, owce). 
Warsztaty do wyboru – około 30 minut do 60 minut 
- zbijanie ramek i wtapianie węzy 



- wytwarzanie świeczek z wosku pszczelego 
Zakończenie 
Podsumowanie warsztatów w formie zadania przez prowadzącego podstawowych pytań dotyczących 
pszczelarstwa.  

 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
ul tradycyjny, podstawowy sprzęt pszczelarski, miodarka, miód, plaster węzy, plaster z miodem inne 
produkty pszczele, rośliny miododajne. 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Możliwa organizacja ogniska lub grilla oraz jazdy konno.  
 
 

 

 


