
 

 

„My robimy pyszny miód” 

Spotkanie z pszczelarzem  

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów grupowych podczas których uczestnicy 

zdobywają wiedzę na temat pszczół i ich roli dla ludzi oraz pracy pszczelarza.  

Program warsztatów został tak przygotowany, aby podczas zajęć zaangażować wszystkie 5 zmysłów 

uczestników (wzrok, słuch, węch, dotyk i smak) dzięki czemu dzieci podczas zajęć uruchamiają wszystkie 

funkcje poznawcze. 

Autorem programu zajęć jest dyplomowany pszczelarz, a jednocześnie trener, mentor i coach z 20-letnim 

doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Celem warsztatów z pszczelarzem jest zapoznanie dzieci z:  

- życiem i wyglądem pszczół - obserwacja żywych pszczół w 

szklanym ulu, 

- znaczeniem pszczół dla przyrody i człowieka, 

- wykorzystaniem i właściwościami miodu oraz innych 

produktów pozyskiwanych z ula, 

- zasadami bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami, 

- pracą pszczelarza  i sprzętem używanym przez pszczelarza w pasiece, 

- różnicami  i umiejętnością odróżnienia pszczoły od trzmiela, osy, czy szerszenia. 

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ: 

I. Powitanie dzieci w stroju pszczelarskim i rozpoczęcie warsztatów od pytań: 

- kim jestem? czym się zajmuję? 

omówienie zawodu pszczelarza, krótkie (dostosowane do wieku 

uczestników) wprowadzenie do historii bartnictwa i pszczelarstwa  

- dlaczego muszę nosić taki strój? 

omówienie zasad bezpieczeństwa przy pracy z pszczołami, ryzyka i 

możliwych skutków użądleń 

- pokazanie i omówienie narzędzi, które pszczelarz wykorzystuje w  

    swojej pracy:  dłuto, podkurzacz, miotełka 

II.  Kto mieszka w ulu? 

- jak wygląda Królowa, pszczoła robotnica, truteń 

omówienie roli pszczół w życiu rodziny pszczelej 



- co robią pszczoły i co im zawdzięczamy?  

czym się zajmują, dlaczego są pożyteczne dla nas i 

środowiska w którym żyjemy 

- skąd się bierze miód? 

jak pszczoły go zbierają i jak później trafia do słoików 

- do czego – oprócz jedzenia – używa się miodu i 

produktów pszczelich? 

wykorzystanie miodu i produktów pszczelich do 

wyrobu leków, kosmetyków, świec itp. 

III. Gdzie mieszkają pszczoły 

- pokaz ula w którym mieszkają pszczoły  

pusty ul z ramkami, który dzieci mogą dotknąć, powąchać, obejrzeć ramki, plastry z węzą, miodem 

- ulik pokazowy  z żywymi pszczołami 

dzieci mogą zobaczyć pszczoły „na żywo” w zamkniętym szklanym ulu 

IV. Podsumowanie  

krótkie streszczenie najważniejszych informacji o pszczołach i produktach pszczelich, które warto zapamiętać 

V. Zajęcia praktyczne (w zależności od wieku uczestników): 

1. zagadki i quizy (pytania dostosowane do wieku dzieci), 

2. ćwiczenia ruchowe np. taniec pszczół, zimowanie pszczół, 

2. własnoręczne wykonanie świeczki z węzy. 

VI. Degustacja miodu  

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję spróbowania 

różnych gatunków miodu, dzięki czemu będą mogli poczuć 

różnice w smaku oraz w konsystencji miodów odmianowych, a 

także miodów smakowych z dodatkami.  

Każdy uczestnik zajęć zabierze ze sobą własnoręcznie 

wykonaną świeczkę z wosku pszczelego. 

VII. Koszt warsztatów grupowych w szkołach:  

- grupa do 20 osób – 400 zł/45 minut, 600 zł/90 minut, 800 zł/135 minut 

- grupa do 25 osób - 450 zł/45 minut, 700 zł/90 minut, 900 zł/135 minut 

Ceny obowiązują przy umówieniu co najmniej dwóch grup uczestników. Stawka za dojazd poza Warszawą 

jest wyliczana indywidualnie w zależności od odległości. 

Przy grupach pozaszkolnych stawka jest wyliczana indywidualnie. 

      KONTAKT:  Magdalena Kozerska 

        Miodowa Manufaktura 

        tel. 502496181    

        magda@miodowamanufaktura.waw.pl 


