
 
 

Tytuł warsztatu:   Każdy owad przy niej wymiata 
                              To najlepszy ogrodnik świata!! 

Prowadzenie: Wojciech i Barbara Łojasowie, tel. 600809776 
 
Miejsce warsztatów -  Kasinka Mała 625 os. Cieże;  miejsce – Chata na Brzyzku 
 
Terminy przeprowadzania warsztatów: poniedziałki i soboty w ciągu całego roku, 
w godz.8.00- 12.00. Inne terminy i godziny po ustaleniu telefonicznym. 
 
Czas trwania warsztatów:     2 godz.  
 
Cena: 40 zł/os. 
 
Liczba uczestników i krótki ich opis:  Maksymalna ilość uczestników  - 20 
uczniów.  Dla młodzieży szkolnej 11-15 lat 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 pszczoły oraz ich znaczenie w przyrodzie, 
a także zależność człowieka od świata przyrody. Nabyta przez ucznia wiedza 
(wiadomości i umiejętności) pozwoli na dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, 
jak np. znaczenie i potrzeba ochrony pszczół, a przede wszystkim ich środowiska 
życia. Warsztaty posłużą rozwijaniu świadomości znaczenia ekologii w różnych 
dziedzinach życia. Uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności związane 
z prowadzeniem zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Poznają wiele 
produktów pszczelich: pyłek kwiatowy, propolis, różnego rodzaju miody oraz ich 
znaczenie dla zdrowego funkcjonowania 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). 
- wizyta w pasiece, prezentacja budowy ula; poznanie życia pszczelej rodziny 
- wizyta w pracowni pszczelarskiej. Jak pozyskujemy miód? – prezentacja  
- powrót do Chaty na Brzyzku. Poznawanie różnych gatunków  miodu, pyłku 
kwiatowego. Degustacja miodu z podpłomykami. 
 
Ewaluacja – rozpoznawanie  produktów pszczelich i opisywanie ich znaczenia. 
 
Rezultat – Uczniowie poznają społeczne życie pszczół, potrafią opowiedzieć o roli 
pszczół w świecie przyrody, potrafią wymienić produkty pszczele i znają ich 
znaczenia dla zdrowia człowieka. Jako pamiątkę otrzymują maleńki słoiczek miodu. 
 
Niezbędne materiały (zapewnia prowadzący warsztaty): 
1) Karty pracy dla uczniów nt. życia pszczół – opracowany  wzorzec w 20 egz.; 
2) Miody, propolis, pyłek kwiatowy, podpłomyki do prezentacji i degustacji 
w niezbędnej ilości dla 23 osób; 
3) Ankieta ewaluacyjna – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności-   

wzorzec w 20 egz. 
 


