
 

Program zajęć edukacyjnych 
 

Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła / Andrzej Maziec 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

11-030 Purda 124a                                                                                                        warmińsko-mazurskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Początkujący pszczelarz 

 
2. Czas trwania zajęć: 

3 dni 

 

3. Grupa docelowa: 
szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, osoby 
dorosłe 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 5   max. 10 

5. Prowadzący zajęcia: 
Andrzej i Katarzyna Maziec  
 

6. Zakres tematyczny 
Prowadzenie pasieki. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
 

  czwartek piątek sobota niedziela 

od 18.00 zakwaterowanie       

 8.00   śniadanie śniadanie śniadanie 

9.00-10.30   

Prowadzenie Kasia rozpoczęcie 
szkolenia, wprowadzenie w 

pszczelarstwo. Biologia rodziny 
pszczelej. Pracownia, pasieka, 

ule. 

Prowadzenie Kasia Praktyczne 
prace w pasiece – praca przy 
ulach. Kalendarz - Sierpień, 

Wrzesień, Październik, 
Listopad. 

Prowadzenie Kasia Praktyczne 
prace w pasiece – praca przy 

ulach. Rójki, trutówki, 
rozmnażanie pasieki. 

10.30-10.45   Przerwa Kawowa Przerwa Kawowa Przerwa Kawowa 

10.45-12.00   

Prowadzenie Andrzej   wybór 
stanowiska i umiejętność oceny 
terenowej pasieczyska, wybór i 

ustawienie uli, typ uli, wybór 
typu ula, zakup pszczół, sprzęt 

pasieczny. 

Prowadzenie Andrzej 
Praktyczne prace w pasiece – 
praca przy ulach. Kalendarz - 

Grudzień, Styczeń, Luty, 
Marzec, Kwiecień 

Prowadzenie Andrzej 
Praktyczne prace w pasiece – 

praca przy ulach. Pozyskiwanie 
produktów pszczelich - miód, 
pyłek, wosk, pierzga, propolis. 

12.00 - 12.30   Zupa Zupa  Zupa  

12.30 – 13.30   

Prowadzenie Andrzej    
Niezbędne prace 

przygotowawcze zimowe 
Zbijanie, drutowanie ramek - 
praktyka. Wtapianie węzy - 

praktyka. 

Prowadzenie Andrzej   
Praktyczne prace w pasiece – 
praca przy ulach. Kalendarz -  

Maj, Czerwiec, Lipiec. 

Prowadzenie Andrzej    
Praktyczne prace przy ulach. 

13.30-13.45   Przerwa Przerwa Przerwa 

13.45-16.00   Praktyczne prace przy ulach. Praktyczne prace przy ulach. Rozdanie dyplomów. 

16.00   Obiad Obiad Obiad 

16.30 – ….   
Zakończenie dnia szkolenia. 

Luźne rozmowy o pszczołach i 
życiu… 

Zakończenie dnia szkolenia. 
Luźne rozmowy o pszczołach i 

życiu… 
Wykwaterowanie. 

 

 
 
 
 



 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
Plansze edukacyjne, drobny sprzęt pszczelarski, pracownia pszczelarza, ule i pszczoły. 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Uczestnicy mają możliwość zakupu miodów lub innych produktów pszczelich. 
Uczestnicy mają możliwość zakupu rodzin lub odkładów pszczelich, w ulach lub bez, na ramce dadant lub 
wielkopolska. 

 

 

 


