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INFORMACJE MERYTORYCZNE

pomysł na zajęcia: 
zagadnienia 

do rozwiązania

Dzieci mają za zadanie zrozumieć i odpowiedzieć 
na pytanie „Co zawdzięczamy pszczołom w życiu 
codziennym?”.

cel główny zajęć Przedstawienie (obrazowe pokazanie) świata i życia 
codziennego pozbawionego pszczół.

cele 
szczegółowe zajęć

uczeń:
1. Rozróżnia pszczoły społeczne i niespołeczne.
2. Wskazuje produkty, które są wynikiem pracy 

pszczół.
3. Rozumie konsekwencje wynikających z braku 

pszczół w środowisku.
przygotowanie 
dzieci do zajęć

Przygotowanie listy produktów spożywczych jakie 
dzieci mają w swojej lodówce, spiżarni lub co naj-
częściej kupują w sklepie z produktów spożywczych.

klasa 4–6
liczba dzieci w grupie 20 

typ zajęć Ćwiczenia 
tytuł zajęć Rola pszczół w środowisku  

przedmiot Przyroda, Biologia
opis Zajęcia przedstawiają znaczenie pszczół w środowi-

sku oraz wskazują na konsekwencje ich braku.
czas trwania zajęć 45 min
czy potrzebne jest 

wsparcie 
wolontariuszy

/rodziców?

Nie

materiały 
potrzebne 

do zajęć

2 pojemniki (duże miski, koszyki wiklinowe, itp.), 
różne owoce, warzywa, czekolada, mąka, orzechy, 
kasza gryczana, itp. 



TO SIĘ OPYLA | SCENARIUSZE EDUKACYJNE

4

R
O

L
A

 P
SZ

C
Z

Ó
Ł

 W
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
U

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadź dzieci w tematykę pszczół w oparciu o schematy informacyjne 
zawarte w scenariuszu oraz przygotowane schematów.

2. Zaprezentuj grupie produkty, które zostały przygotowane na zajęcia.
3. Ustaw na stole 2 pojemniki obok siebie – jeden oznaczający świat z pszczo-

łami, drugi pozbawiony pszczół. 
4. Wspólnie z dziećmi rozdziel przygotowane produkty pomiędzy koszyki. 

Niech w jednym znajdą się te produkty, które uzyskujemy dzięki pszczo-
łom. W drugim umieśćcie to, co nam pozostanie, gdy zabraknie pszczół. 

5. Przeanalizuj z dziećmi listy produktów, które przygotowały na zajęcia. 
Zobaczcie czy znalały się tam takie, których nie ma jeszcze w koszykach. 
Zdecydujcie wspólnie, do jakiego koszyka mogą trafić wymienione przez 
dzieci produkty. Możesz zapisywać je na karteczkach, które wrzuć do 
odpowiedniego pojemnika. 

6. Przeprowadź z dziećmi dyskusję na temat “Co zawdzięczamy pszczołom?” 
7. Zaproś dzieci do narysowania swoich refleksji w postaci mapy myśli.

zadanie 
do wykonania 

po zajęciach 
(wnioski)

Przygotowanie rysunku przedstawiającego Świat 
z pszczołami i bez pszczół.

MATERIAŁY DO SCENARIUSZA:

1. Schemat zapylania
2. Pszczeli plakat
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od jak dawna istnieją pszczoły?

Pszczoły powstały prawdopodobnie w erze mezozoicznej w okresie kredy, czyli 
100 mln lat temu. Człowiek bardzo szybko docenił produkty pszczele i nauczył 
się je wykorzystywać. Malowidła naścienne wykonane 7-12 tysięcy lat temu 
obrazują pozyskiwanie miodu z dziko żyjących rojów. Najstarszy odnaleziony 
miód datuje się na 5500 lat. Był on ukryty w glinianym dzbanie, który odkryto 
podczas wykopalisk niedaleko Tibilisi w Gruzji. Wszystko to świadczy o dużym 
zainteresowaniu człowieka pszczołami od najdawniejszych czasów.

jakie pszczoły znamy? 
czy wszystkie produkują miód?

Człowiek myśląc o pszczołach, myśli o pszczole miodnej, zapominając zupełnie 
lub po prostu nie wiedząc, że w Polsce żyje ok. 474 gatunków pszczół, a pszczo-
ła miodna jest tylko jednym z nich. 

Pszczoły są dużą grupą żądłówek, do której zaliczamy między innymi: 
• pszczołę miodną (Apis mellifera), 
• trzmiela ziemnego (Bombus terrestris), 
• murarkę ogrodową (Osmia rufa), 
• miesierkę lucernową (Megachile rotundata), 
• pszczolinkę rudą (Andrena fulva) 
• spójnicę lucernową (Melitta leporina). 

Jedynie pszczoła miodna i trzmiele tworzą zorganizowane społeczności. Pozo-
stałe gatunki pszczół są zapylaczami niespołecznymi, każda samica zakłada 
gniazdo indywidualnie i samodzielnie zdobywa pokarm dla swojego potomstwa. 
Owady te mają ogromne znaczenie dla bioróżnorodności roślinności danego 
terenu. Są one niezastąpionymi zapylaczami, zarówno roślin występujących po-
spolicie w środowisku, jak i wykorzystywanych gospodarczo przez człowieka. 
Od dzikich pszczół nie pozyskuje się ani miodu, ani innych produktów, które są 
domeną pszczoły miodnej. 

co zawdzięczamy pszczołom?

Pszczoła miodna znana jest głównie właśnie ze swoich bardzo cennych produk-
tów (miód, pyłek kwiatowy, pierzga, propolis, mleczko pszczele, wosk pszczeli 
oraz jad pszczeli). Prozdrowotne działanie tych produktów jest znane człowie-
kowi od starożytności. 

Od niedawna zaczęto zwracać uwagę na pszczołę miodną nie tylko jako produ-
centkę tych cennych substancji, ale również jako istotne ogniwo w produkcji 
żywności. Dlaczego? Ponieważ pszczoła miodna poszukując pokarm w środo-
wisku odwiedza rośliny, zbierając nektar i pyłek. Przyczyniają się w ten sposób 
do zapylania roślin. 

trzmiel ziemny
(Bombus terrestris)

pszczolinka ruda 
(Andrena fulva)

murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
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Umiejętność tę posiada nie tylko pszczoła miodna, ale również pozostałe wymie-
nione gatunki. Wartość ich pracy w Polsce szacuje się na około 7,5 mld złotych, 
natomiast w Europie ponad 150 mld euro. Wartości te dotyczą tylko samego 
zapylania. Ale jak to jest możliwe, że są warte aż tyle? Dzieje się tak, ponieważ 
na świecie uprawianych roślin na cele użyteczne człowiekowi jest ponad 300 
gatunków, z czego około 85% stanowią rośliny zapylane przez owady (czyli 
entomofilne). 

Pszczołowate odpowiadają za zapylanie roślin stanowiących ponad 1/3 zbilan-
sowanej ludzkiej diety. Bez pszczół niemożliwe będzie ułożenie zdrowego ja-
dłospisu, bogatego w odpowiednie wartości odżywcze i witaminy.

W Polsce do najważniejszych roślin zapylanych przez pszczoły zaliczamy: 
rzepak, rośliny sadownicze (jabłonie, grusze, śliwy) oraz krzewy owocowe (mali-
na, agrest czy porzeczka). Owady te odgrywają ważną rolę w uprawie niektórych 
warzyw (dynia, cukinia, fasola). 

Bez pszczół nie będzie możliwa uprawa kakao czy kawy. Pszczoły również 
uczestniczą w zapylaniu bawełny, co bezpośrednio przekłada się na produkcję 
m.in. ubrań.

Praca tych cennych zapylaczy przyczynia się w sposób bezpośredni do utrzyma-
nia bioróżnorodności. 

pszczoła miodna
(Apis mellifera)

schemat zapylania

ziarna 
pyłku  

znamię 
słupka

zalążnie 
słupka

pyłki

zapylacz
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Dzięki ich pracy rośliny wydają owoce i nasiona, konsekwencją czego jest prze-
trwanie gatunków. Jeśli pszczoły nie odwiedzają roślin, wówczas liczba i jakość 
wydanych nasion jest niższa. 

Na przestrzeni lat uprawy roślin entomofilnych zajmują różne areały, chociaż 
jest to średnio około 1,5 mln hektarów (ok 10% powierzchni uprawnej w Pol-
sce), co pokazuje, że z działalnością tych owadów mocno związana jest z opłacal-
ność produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

 
czy pszczoły są zagroŻone?

Niestety, liczba dziko żyjących pszczołowatych drastycznie 
maleje. Ich obecność jest determinowana przez:

1. odpowiednią liczbę miejsc do gniazdowania, 
2. bogatą bazę pokarmową. 

Nagłe zmiany zachodzące w środowisku spowodowane rozwojem cywilizacyj-
nym, intensyfikacją rolnictwa i procesem urbanizacji, oddziałują negatywnie na 
populacje tych pożytecznych insektów. Szczególnie istotne w tym zakresie jest:
 
1. niszczenie naturalnych siedlisk, 
2. brak pożytków, 
3. nieracjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 
4. zwyczaj wypalania traw,
5. zanieczyszczenie środowiska metalami,
6. zmiany klimatu.  

Wymienione zagrożenia to tylko niektóre z wpływających na zmniejszenie ich 

spójnica lucernowa
(Melitta leporina)

Wartość zapyleń 
wybranych roślin uprawnych 

oraz straty z powodu zbyt małej 
liczby zapylaczy

(mln zł)

gatunek
roślin

wartość 
zapylenia 
przez pszczoły 
w 2008 r.

wartość 
zapylenia przy 
dostatecznej 
liczbie pszczół 

straty z powodu 
niedostateczne-
go zapylenia

jabłonie
grusze
śliwy
wiśnie
czereśnie
rzepak i rzepik
truskawki
maliny

487,1
57,4
13,4
47,1
79,0
312,1
153,8
11,0

1396,0
164,6
38,4
134,9
226,3
894,5
440,8
31,5

908,9
107,2
25,0
87,8
147,4
582,4
287,0
20,5

razem 1160,9 3327,1 2166,2
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liczebności. Powszechnie niegdyś stosowane w budownictwie surowce, takie jak 
glina i słoma, zostały wyparte przez nowoczesne materiały. Dodatkowo śródpo-
lne miedze i przydrożne rośliny są coraz częściej usuwane, a łąki oraz pastwiska 
zagospodarowywane w inny sposób, ograniczając pszczołowatym możliwości 
gniazdowania. Owady te są silnie związane ze środowiskiem antropogenicznym, 
czyli powstałym lub zmienionym w wyniku działalności człowieka. Jeśli tylko 
zapewni im się podstawowe warunki, jakimi są wystarczające pożytki i odpo-
wiednie miejsca do gniazdowania, można liczyć na pojawienie się ich licznych 
gatunków. 

jak wyglądałby Świat bez pszczół?

Jest region na Świecie, w którym już to wiadomo. Każdego 
roku w okresie wiosny, gdy w Chinach w powiecie Hanyu-
an w Syczuanie rozpoczynają kwitnienie grusze, sadownicy 
masowo wyruszają na swoje pola. Dlaczego tak się dzieje? 

Związane jest to z brakiem pszczół w ich regionie. Sami producenci gruszek 
muszą za pomocą pędzli zapylać rośliny. Jest to jeden z najbardziej pracochłon-
nych elementów produkcji tamtejszych gruszek. Pędzle do zapylania są zbudo-
wane z kurzych piór osadzonych na bambusowych kijach.  Aby przeprowadzić 
prawidłowo proces zapylania, sadownicy muszą wspinać się na 3-4 metrowe 
grusze. Zapewnia to sięganie do najwyższych gałęzi korony drzewa. Taki sposób 
zapylania jest bardzo kosztowny i wymaga bardzo dużego zaangażowania czaso-
wego. Więc lepiej jest chronić owady zapylające, które robią to zawodowo, niż 
musieć je zastąpić. 

miesierka lucernówka 
(Megachile rotundata)


