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nie ma tak..., żeby nie było jak 

czyli rzecz o pszczołach, 

zapylaniu i miodzie… 
 

Cykl imprez edukacyjnych propagujących 

wiedzę o pszczelarstwie. 

"Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata 

życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem 

zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka..."  

 

Karol Darwin 



KONCEPT IMPREZY 

Głównym celem imprezy jest przeprowadzenie warsztatów pszczelarskich wśród dzieci, aby 

w zabawny sposób edukować najmłodszych na temat roli pszczół w środowisku 

naturalnym.  

 

Bardzo zależy nam na przybliżeniu wiedzy o pszczołach całemu społeczeństwu, a dzieciom 

w szczególności, aby wpoić im zainteresowanie strażniczkami życia na ziemi i uświadomić 

ile dają nam – ludziom- dobrego.  

 



WARSZTATY MAŁEGO PSZCZELARZA 

Warsztaty zostaną poprowadzone przez 

profesjonalnego pszczelarza –pasjonatę- w formie 

luźnej gawędy i możliwości bliskiego kontaktu z 

całym mistycyzmem, który jest wszechobecny w 

obcowaniu z pszczołami. 

 

Sama słodycz i wartość miodu jako środka 

odżywczego i jednego z nielicznych już produktów 

naturalnych, to tylko drobny ułamek tego co im 

zawdzięczamy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadbamy o to, by mieć podczas takich prezentacji : 

 

• szklany ul z pszczołami, 

• zwykły, "produkcyjny" ul z plastrami,  

• trochę miodu do degustacji (także dla dorosłych)  

• materiały do zabawy (kolorowanki, kredki itp.).  

• ubrania pszczelarza 

• drobny sprzęt pszczelarski – oczywiście wszystko z 

możliwością dotykania. 

 

Cała prezentacja pokazywać będzie życie rodziny 

pszczelej i jej zorganizowanie, rolę pszczoły w 

środowisku oraz problem ginięcia pszczół.  

WARSZTATY MAŁEGO PSZCZELARZA 



UWAGA KONKURS!!! 

Każdy etap prezentacji zostanie zakończony konkursem!  

Uczestnikom zadamy pytania: 

• Kto jest najważniejszy w ulu (wbrew pozorom nie jest to proste pytanie.  

• Jak odróżnić pszczołę od osy? 

• Czego nie moglibyśmy jeść gdyby nie było pszczół? 

• Jakie inne produkty poza miodem dostarczają nam pszczoły? 

A ponadto nasi słuchacze będą mogli wziąć udział w konkurencji: 

• Ubierania stroju pszczelarskiego na czas 

• Opróżniania plastra miodu na czas 
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KOSTIUMY ANIMACYJNE 
Stanowiska będą 

obsługiwać animatorki 

pszczółki. 

 

Dodatkowo zabawę dzieci 

umili wizyta wielkiej 

maskotki – pszczoły 

Justyny 


