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PSZCZÓŁKA - MOJA, TWOJA, NASZA PRZYJACIÓŁKA 

 

 

I Wstęp 

  Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w życiu ludzi wyraził Albert Einstein, jeden z 

najwybitniejszych fizyków wszechczasów, który stwierdził, iż człowiek i świat istnieją i istnieć będą 

dopóty, dopóki żyją pszczoły. Po wyginięciu pszczół w przeciągu dwóch lat wyginie populacja ludzka na 

kuli ziemskiej. Rolą pszczół w przyrodzie jest masowe zapylanie roślin, a produkty pszczele stanowią 

ogromne dobrodziejstwa dla zdrowia człowieka. W dzisiejszym świecie, pełnym sztucznej lub 

modyfikowanej żywności nieprzecenioną rolę pełnią naturalne produkty spożywcze, a wśród nich miód. 

Nie jest on jedynym cennym skarbem, którym obdarowują nas pszczoły. Nie można zapomnieć o wosku, 

pyłku, mleczku, propolisie czy też jadzie pszczelim. Jednak nie tylko z tych powodów pszczoły stały się 

obiektem zainteresowań tego projektu. Te małe owady niosą wraz ze swoją pracą wspaniałe wartości i 

przykład do naśladowania dla nas wszystkich. Warto, zatem posiąść wiedzę o pszczołach, gdyż są one 

naszymi prawdziwymi sprzymierzeńcami. Pszczoła nie musi, a nawet nie powinna kojarzyć się wyłącznie 

z groźnym owadem, raczej z miodem, który jest przecież w prawie każdym z naszych domów… 

 

II Założenia projektu 

 

 Projekt został stworzony, by uczniowie mogli bliżej poznać życie pszczół oraz ich znaczenie w 

otaczającym nas świecie jak również w życiu każdego z nas z osobna. Uczniowie poprzez poznawanie 

świata przyrody, pracy pszczelarza i roli pszczół dla środowiska poznają szeroki kontekst i istotę pracy tych 

owadów.  Każdy uczeń będzie mógł wypróbować swoje możliwości, poszerzyć wiedzę jak również 
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praktycznie wykonać część prac pszczelarskich. Pszczoły są zwierzętami społecznymi, które do perfekcji 

opanowały umiejętność współpracy i komunikacji w dążeniu do wspólnego celu. Są to cechy bardzo 

pożądane w dzisiejszych czasach i warto, by dzieci już od najmłodszych lat uczyły się zachowywać w ten 

sposób. Niniejszy projekt ma na celu umożliwić uczniom skuteczną współpracę, porozumiewanie się w 

kulturalny sposób, samodzielne dochodzenie do wiedzy, poszukiwane i wykorzystywanie różnorodnych 

źródeł informacji, rozwijanie zainteresowań, poznawanie ciekawych zawodów oraz uczenie się na 

przykładzie innych osób. 

 Projekt „ Pszczółka – moja, twoja, nasza przyjaciółka” nie jest stricte projektem przyrodniczym. 

To pomysł, który ma na celu zintegrowanie takich elementów nauki szkolnej jak edukacja przyrodnicza, 

plastyczna, techniczna, zdrowotna, polonistyczna, społeczna, informatyczna jak również wiedzy i 

umiejętności przydatnych w życiu codziennym – np. wykorzystanie miodu w kuchni i domowej apteczce. 

Jest on skierowany do uczniów klas I – VI i zróżnicowany pod względem zagadnień w taki sposób by był 

atrakcyjny dla uczniów z obu etapów edukacyjnych.  

 Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 od października do maja. Będzie on 

realizowany na zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, w ramach projektów grupowych oraz prac 

domowych. 

 

III Cele 

  Celem projektu jest poznanie życia i znaczenia pszczół w przyrodzie oraz krzewienie takich 

wartości jak praca, zdrowie i współpraca z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. 

 

Cele główne 

 rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z przyrodą; 

 kształcenie umiejętności obiektywnego i odpowiedzialnego korzystania z różnorodnych źródeł 

wiedzy; 

 wyzwalanie twórczej aktywności uczniów oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce; 

 doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia i działania w zespole; 

 rozwijanie empatii oraz zgodnej i efektywnej pracy w grupie 

 rozwijanie zasobu słownikowego i pojęciowego uczniów 

 psychoedukacja i rozwój emocjonalny uczniów 

 

Cele szczegółowe 

 pogłębianie i utrwalanie wiedzy przyrodniczej; 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodą, plastyką, techniką, zdrowiem; 

 kształcenie umiejętności dostrzegania użyteczności wiedzy w życiu codziennym 

 kształcenie umiejętności współpracy i krzewienie postaw prospołecznych i prozdrowotnych 

 rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów, 

 nabywanie umiejętności interpretowania pozyskanych samodzielnie informacji, 



 ukazywanie wzorców właściwego zachowania, 

 kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie, 

 wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,  

 rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia publicznej prezentacji projektu. 

 

IV Metody 

 

 pogadanka 

 rozmowa kierowana 

 wycieczka 

 redagowanie książeczki 

 pokaz 

 eksperyment 

 ćwiczenia praktyczne 

 praca z komputerem i Internetem 

 metoda praktycznego działania 

 praca w terenie 

 metoda projektu 

 drama 

 metody NLP 

 

V Formy realizacji 

 

 samodzielne zdobywanie wiedzy 

 samodzielne zdobywanie nowych doświadczeń 

 praca w zespołach 

 zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum grupy 

 praca w parach 

 praca indywidualna uczniów 

 

VI Przewidywane rezultaty  

 

 promocja zdrowego stylu życia 

 uczniowie znają budowę pszczoły i znają role, które pełni w ulu 

 uczniowie znają i wiedzą jak można wykorzystywać produkty pszczele 

 uczniowie szanują pracę pszczół i rozumieją jak wielkie znaczenie mają w naszym życiu 

 uczniowie doceniają znaczenie współpracy i potrafią działać zgodnie w dążeniu do wspólnego celu 

 



VII Działania 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego 

„ Pszczółka – moja, twoja, nasza przyjaciółka” 

 

Zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni Uwagi 

 

Zapoznanie z celami i formami 

realizacji projektu 

Październik 

2013 

Anna 

Dziadkiewicz 

 

Poznawanie budowy ciała pszczoły 

oraz podziału obowiązków w ulu i 

ról, jakie pełnią pszczoły podczas 

swojego życia. 

Zabawy dramowe dla młodszych 

uczniów. 

Październik 

2013 

Anna 

Dziadkiewicz 

Praca z różnorodnymi 

źródłami wiedzy: 

książki, film, 

prezentacja, Internet 

 

Praca grupowa nad 

przygotowaniem 

plakatów 

Rola pszczoły w życiu człowieka. 

Proces zapylania roślin. Tworzenie 

inscenizacji prezentującej 

zapylanie roślin przez pszczoły – 

metoda projektu dla klas IV-VI.  

Prezentacja inscenizacji dla 

uczniów klas I-III 

Listopad 

2013 

Anna 

Dziadkiewicz 

Marzena 

Szymańska 

Starsi uczniowie 

przygotowują scenki, 

rekwizyty i scenariusz 

ukazujące proces 

zapylania roślin.  

Praca nad koncepcją 

Przydział zadań 

Realizacja 

poszczególnych etapów 

 

„W blasku woskowych świec” 

Zajęcia praktyczno – techniczne.  

Nauka zwijania świec z wosku 

pszczelego. Rzeźbienie w wosku – 

wykonywanie pszczółek z 

naturalnych elementów i wosku. 

Odlewanie z wosku ozdób 

bożonarodzeniowych. 

Listopad/ 

Grudzień 

2013 

Anna 

Dziadkiewicz 

Zajęcia warsztatowe dla 

chętnych uczniów 

„Smak zdrowia” – zajęcia 

poświęcone degustacji miodów, 

rozróżnianie gatunków miodu. Inne 

produkty pszczele wykorzystywane 

przez człowieka. 

Tworzenie poradnika – „Pszczela 

apteczka” – klasy IV-VI 

Przygotowywanie i dekorowanie 

pierniczków – klasy I - III 

Grudzień 

2013 

Anna 

Dziadkiewicz  

Wychowawcy 

klas I - III 

 

„Kuchnia miodem płynąca” 

Przygotowywanie miodówki – 

napój podnoszący odporność –

wdrażanie uczniów do zdrowego 

stylu życia. 

Pisanie i ilustrowanie przepisów, w 

których używa się miodu 

Styczeń 

2014 

Anna 

Dziadkiewicz 

Wychowawcy 

klas I-VI 

Pisanie przepisów może 

odbywać się na lekcjach 

języka polskiego w 

klasach IV-VI lub 

godzinach 

wychowawczych. 

„Współpraca się opłaca” 

Warsztaty dla chętnych uczniów 

klas IV – VI wprowadzenie i 

wykorzystanie metod NLP w celu 

Marzec 

2014 

Anna 

Dziadkiewicz 

Dyr. Małgorzata 

Sulewska 

Scenariusz dla klas I-III 

jest jedynie 

drogowskazem dla 

wychowawców. Mogą 



wzbogacenia ich umiejętności 

interpersonalnych, trenerskich, 

empatii oraz rozumienia punktu 

widzenia innych osób 

W klasach I-III Przeprowadzenie 

lekcji z wykorzystaniem 

przygotowanego wcześniej 

scenariusza zajęć 

uwzględniającego techniki NLP. 

wychowawcy 

klas I - III 

oni indywidualnie 

dostosować kierunek 

lekcji do potrzeb klasy. 

Istotne jest by w jej 

trakcie uczniowie 

współpracowali ze sobą 

oraz rozwijali myślenie 

empatyczne i próbowali 

zrozumieć punkt 

widzenia innych osób. 

Nauczyciele 

wykorzystują techniki 

NLP. 

Rośliny miododajne w naszej 

okolicy – wyjście na spacer w 

poszukiwaniu kwitnących roślin. 

Robienie zdjęć, odszukiwanie 

nazw gatunkowych z 

wykorzystaniem różnorodnych 

źródeł informacji. Uczniowie 

samodzielnie gromadzą okazy 

roślin i tworzą zielnik – pszczelnik, 

czyli zbiór roślin miododajnych z 

kalendarzem kwitnienia. 

Kwiecień 

2014 

Anna 

Dziadkiewicz 

Marzena 

Szymańska 

 

Spotkanie z pszczelarzem 

Prezentacja wykonanych 

dotychczas prac.  

Prezentacja ula. Rewia mody 

pszczelarskiej. „100 pytań, do…”, 

czyli opowiedz mi o swojej pasji.  

Maj 2014 Anna 

Dziadkiewicz 

Zaproszony 

pszczelarz 

 

 

          Autorka projektu 

          Anna Dziadkiewicz 

 

   

 

  


