
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”

ZAJĘCIA ÓSME „PRACOWITE PSZCZÓŁKI” 

Witam Was serdecznie na majowych zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami naszej piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Dzisiejsze zajęcia są o bardzo małym, ale bardzo pożytecznym stworzeniu.

Posłuchajcie wierszyka 
B. Forma: Pracowita pszczoła

Przyfrunęła na łąkę
pszczoła pracowita.
Ile pięknych kwiatów! -
pszczoła się zachwyca.

Na kwiatku usiądę
i odpocznę chwilę.
Może porozmawiam
z prześlicznym motylem.

A potem do pracy
szybko się zabiorę.
Pozapylam kwiaty,
dużo pyłku zbiorę.

Dziś opowiemy sobie o pszczołach, bo te małe istoty zasłgują na uwagę, zwłaszcza, że jest ich na 
świecie coraz mniej i musimy o nie zadbać.

(obrazek pochodzi z wikipedia)

Dlaczego pszczoły są takie ważne?

Pszczoły są niezwykle cenne dla środowiska bo zapylają różne kwiaty, to tym właśnie owadom 
zawdzięczamy smaczne owoce i warzywa (miód jest tylko dodatkiem do ogromnej pracy 
wykonywanej przez pszczoły, z której korzystają ludzie). Co trzeci kęs jedzenia zawdzięczamy 
właśnie pszczołom i innym owadom zapylającym. 



(obrazek pochodzi z wikipedia)

Niestety na zły stan pszczół ma wpływ zmieniający się klimat i substancje chemiczne stosowane w 
rolnictwie - osłabiają one organizm pszczoły, która zaczyna chorować. Człowiek również zmienia  
środowisko  naturalne, betonuje, strzyże trawniki, usuwa próchniejące drzewa i dla dzikich pszczół 
jest coraz mniej miejsc, w których mogą zamieszkać. 

Co możemy zrobić dla pszczół?

Możemy i powinniśmy im pomagać. Nie niszczyć kwiatów, a wręcz siać rośliny miododajne (także 
w mieście), a przede wszystkim dbać by było wokół nas jak najwięcej dzikiej zieleni z kwiatami, by 
owady miały pokarm, (niestety na zwykłym, pięknie wystrzyżonym trawniku pszczoły nie mają co 
jeść), nie niszczyć miejsc gdzie  mogłyby się osiedlić (stare  konstrukcje  drewniane  i  gliniane),  
konstruować domy dla owadów. A przede wszystkim nie zabijać, gdy pszczoła pojawi się w pobliżu.



(obrazek pochodzi z Zszywka.pl)

Jak zbudowana jest pszczółka?

(obrazek pochodzi z natule)

Długość ciała królowej ok. 20 mm długości, robotnica 12-14 mm, a samiec 16-18 mm (sprawdź na 
linijce jaka to długość). Tułów i odwłok pokryte są gęstymi, żółtawymi włoskami. Robotnice 
zaopatrzone są w żądło, które służy do obrony przed innymi, wrogimi owadami.

Gdzie mieszka pszczółka? 

Pszczoła miodna zamieszkuje widne lasy i skraje lasów, łąki i ogrody, obecnie hodowlana – 
występuje wszędzie tam gdzie rosną rośliny kwitnące, jest to owad hodowlany, a jego domem jest ul.
Pszczoły tworzą duże rodziny zwane rojami, które mogą liczyć ok 30 tysięcy osobników, ale bywają
rodziny skupiające nawet 80 tysięcy owadów.

Kto jest najważniejszy w ulu?

Najważniejsza w ulu jest królowa – matka, która może być tylko jedna. Składa ona dzienne nawet 
1500 jaj i jest to jej najważniejsze zadanie. Cieszy się poważaniem wśród robotnic i jest przez nie 
chroniona, otaczana i karmiona.

Kto to jest truteń?

Trutnie to tatusiowie pszczółek, mają mocną budowa ciała. Tułów i odwłok mają szeroki, duże oczy 
łączące się na górze głowy. 

Kim są robotnice?

Pszczół robotnic jest w rodzinie sporo, około kilkudziesięciu tysięcy. Zadaniem robotnic jest praca 
na rzecz królowej – matki i rodziny pszczelej. Zajmują się dostarczaniem pokarmu, wychowem 
młodych, utrzymywaniem czystości, obroną rodziny przed intruzami. Pracują bardzo ciężko.



(obrazek pochodzi z Portal pszczelarski)

Każda pszczoła od urodzenia ma swoje zadanie:

Pszczoły miodne dzielą pracę między sobą ze względu na swój wiek:
• 1 - 2 dniowe pszczoły spędzają swój czas czyszcząc plastry, w których się urodziły i 

zapewniają ciepło pozostałemu potomstwu
• 3 - 5 dniowe pszczoły karmią starsze larwy
• 6 - 11 dniowe pszczoły karmią najmłodsze larwy
• 12 - 17 dniowe pszczoły produkują wosk, budują plastry, przenoszą pożywienie i 

przygotowują innym obowiązki
• 18 - 21 dniowe pszczoły pełnią obowiązki wartownicze, ochraniają wejście do ula
• 22 dniowe pszczoły aż do swojej śmierci (która następuje pomiędzy 40-45 dniem życia) 

latają i zbierają pyłki, nektar, wodę i inne potrzebne elementy potrzebne rodzinie 
pszczelej.

Na zdjęciu poniżej: matka pszczela i pszczoły robotnice. 
Źródło: thehoneygatherers.com/images3.1/stock/Anglais/2Queen-Bee-Hive/Queen-Bee-Hives40.jpg



Co robi pszczoła, kiedy znajdzie pokarm?

Kiedy robotnica znajduje źródło pokarmu pobiera jego próbkę i leci z powrotem do ula. Informacje 
przekazuje innym robotnicom za pomocą "tańca", który wykonuje na pionowej płaszczyźnie ula. 
Jeśli pokarm znajduje się w pobliżu wykonuje "taniec okrężny". Wtedy wylatują kolejne robotnice i 
poszukują pokarmu we wszystkich kierunkach. Jeżeli zaś pokarm znajduje się dalej, wykonywany 
jest "taniec wywijany". Jego wzorzec zawiera informację o kierunku i odległości. Takiemu tańcowi 
towarzyszą również dźwięki wydawane przez tańczącą pszczołę

Jak odróżnić pszczołę od osy, szerszenia i trzmiela?

(obrazek pochodzi z Poradnik Zdrowie)
Ciekawostki

• Pszczoły wiedzą, że ziemia jest okrągła i potrafią obliczać kąty!
• Są zwierzętami zimnokrwistymi, jednak poprzez wibrację własnego ciała potrafią wytworzyć

ciepło.
• Mają wpływ na stworzenie nowej królowej, dla której przygotowują specjalnie powiększoną 

komórkę i karmią specjalnym pożywieniem.
• Miód powstaje z nektaru i enzymów znajdujących się w ślinie pszczoły.
• Pszczoły nie zawsze umierają z powodu pozostawienia żądła po ukłuciu.
• Czarna pszczoła była gatunkiem niemal wymarłym. Ale niespodziewanie znowu pojawiła się

w Polsce. Gdy pojawia się w naszym otoczeniu, można się przestraszyć, bo wygląda groźnie.
Jest jednak niegroźna i pożyteczna. Ponadto nie wykazuje agresji wobec ludzi i nie należy 
ich zabijać.



(obrazek pochodzi z wikipedia)
Mam nadzieję, że te informacje przybliżyły Wam nieco życie pszczół i pozwolą na nowo spojrzeć na
te ciekawe stworzenia.

A teraz zapraszam Was do Tańca pszczółek – dołączcie proszę do dzieci tańczących na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=UIyKLq4I_24

Obejrzyjcie też ciekawe programy edukacyjne, które pozwolą poszerzyć i utrwalić zdobyte 
wiadomości  o pszczołach:

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=LMLSxZJTNnE&feature=emb_logo

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 2
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c

Z kamerą wśród pszczół | Odcinek 3
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg

Na zakończenie mam dla Was pracę plastyczno – techniczną
Wykonajcie pszczółkę wykorzystując rolkę po papierze toaletowym, a jeżeli macie kartonowe 
pudełko zróbcie również ul dla pszczółki.

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia

Informacje o pszczołach przygotowano korzystając z:
https://www.portalpszczelarski.pl
https://www.greenpeace.org/poland/tag/pszczoly/
https://przegladdziennikarski.pl/8-niesamowitych-faktow-o-pszczolach-ktorych-z-cala-pewnoscia-
nie-znacie/
https://polskatimes.pl/czarna-pszczola-ponownie-w-polsce
https://wordwall.net/pl/community/ekologiczna-gimnastyka

https://www.youtube.com/watch?v=UIyKLq4I_24
https://wordwall.net/pl/community/ekologiczna-gimnastyka
https://polskatimes.pl/czarna-pszczola-ponownie-w-polsce
https://przegladdziennikarski.pl/8-niesamowitych-faktow-o-pszczolach-ktorych-z-cala-pewnoscia-nie-znacie/
https://przegladdziennikarski.pl/8-niesamowitych-faktow-o-pszczolach-ktorych-z-cala-pewnoscia-nie-znacie/
https://www.greenpeace.org/poland/tag/pszczoly/
https://www.portalpszczelarski.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=LMLSxZJTNnE&feature=emb_logo

