
 
 

Tytuł warsztatu:      Jeśli zdrowia pragniesz brachu 
                                 Szukaj go na miodowym szlaku! 
 
Prowadzenie: Wojciech i Barbara Łojasowie, tel. 600 809 776 
 
Terminy przeprowadzania warsztatów: poniedziałki i soboty w okresie od 15. kwietnia do 
30. września w godz.8.00- 12.00. Inne terminy i godziny po ustaleniu telefonicznym. 
 
Miejsce warsztatów -  Kasinka Mała 625 os.  miejsce – Chata na Brzyzku i pobliska 
okolica. 
 
Czas trwania warsztatów: 2 godz.  
 
Cena: 40 zł/os. 
 
Liczba uczestników i krótki ich opis:  Maksymalna ilość uczestników  - 20 uczniów.  Dla 
młodzieży szkolnej, tj.  klasy V-VIII. 
W  warsztatach nie powinny brać udziału osoby uczulone na użądlenia, ukąszenia owadów. 
 
Opis warsztatów dla klas V-VIII: 

Program warsztatów jest zgodny z podstawą programową nauczania biologii w szkole 
podstawowej i służy nie tylko kształtowaniu ciekawości poznawczej wśród ich uczestników. 
Uczniowie poznają gatunki miododajne wśród roślin zielnych, krzewów i drzew. Nabyta 
przez ucznia wiedza (wiadomości i umiejętności) pozwoli na dostrzeganie i rozwiązywanie 
problemów, jak np. znaczenie i potrzeba ochrony roślin miododajnych, znaczenia pszczół 
w świecie przyrody. Warsztaty posłużą rozwijaniu świadomości znaczenia ekologii w róż-
nych dziedzinach życia. Uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności związane z prowadze-
niem zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Poznają wiele produktów pszczelich: 
pyłek kwiatowy, propolis, różnego rodzaju miody oraz ich znaczenie dla zdrowego funkcjo-
nowania organizmu ludzkiego. 

 
Przebieg warsztatów: 
-  przyjazd do Pasieki Bartek  (ok. 60 km z Krakowa – tzw. Zakopianką do      
 miejscowości Lubień, zjazd na kierunek Mszana Dolna, w Kasince Małej za  mostem skręt 
na lewo, drogą powiatową Kasinka Mała – Kasina Wielka ok. 5 km. 
- wprowadzenie (krótka informacja o wymogach bezpieczeństwa podczas warsztatów; 
program warsztatów; pytania). 



-  prezentacja  multimedialna  z wykorzystaniem  filmików i zdjęć  roślin  miododajnych  
wykonanych w lasach, łąkach i po polanach Zagórzańskiej Krainy. 
-  wyprawa w teren i odnajdywanie w naturalnym środowisku omawianych wcześniej roślin, 
odkrywanie różnorodności i bogactwa roślin miododajnych. Praca uczniów wg opracowa-
nych kart pracy- założenie zielnika roślin miododajnych . 
-  powrót do Chaty na Brzyzku, poznawanie różnych gatunków  miodu, propolisu, pyłku 
kwiatowego i degustacja miodów. Ewaluacja – rozpoznawanie  roślin  miododajnych Zagó-
rzańskiej Krainy. 
 
Rezultat : Uczniowie znają rośliny miododajne i ich znaczenie, poznają produkty pszczele 
i ich właściwości odżywcze dla człowieka. Uczą się zakładania zielnika, który zabierają ze 
sobą do domu. 
 
Niezbędne materiały (zapewnia prowadzący warsztaty): 
1) Karty pracy dla uczniów nt. roślin miododajnych – opracowany  wzorzec w 20 egz.; 
2) Lupki dla uczniów – szt. 20; atlasy roślin wg potrzeb;  
3) Miody, propolis, pyłek kwiatowy do prezentacji i degustacji w niezbędnej ilości dla 23 
osób; 
4) Ankieta ewaluacyjna – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności-   wzorzec 

w 20 egz. 


