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INFORMACJE MERYTORYCZNE

pomysł na zajęcia, 
zagadnienia 

do rozwiązania:

Uszeregowanie kolejnych stadiów rozwojowych 
pszczoły robotnicy. 

cel główny zajęć: Poznanie roli pszczół robotnic w rodzinie pszczelej.
cele szczegółowe 

zajęć:
uczeń:
1. zna strukturę społeczną roju pszczelego
2. określa rolę poszczególnych kast w pszczelej rodzi-

nie
3. przedstawia role pszczół robotnic.

klasa: 4–6 
liczba dzieci w grupie: 20 

typ zajęć: Praktyczne
tytuł zajęć: Życie rodziny pszczelej

przedmiot: Przyroda/ Biologia
opis: metoda: projektowa

forma: praca w grupach
czas trwania zajęć: 60 min 
czy potrzebne jest 

wsparcie 
wolontariuszy

/rodziców?

Tak

materiały 
potrzebne 

do zajęć:

Brystol (1 sztuka na grupę), kolorowe piłeczki 
(3 kolory, po 10 z każdego), małe koszyczki/po-
jemniczki (najlepiej w kształcie sześcianu, 6 na 
pojedyncze zajęcia), termometr elektroniczny (2 na 
grupę), pojemnik na śmieci (4 pojemniki – selekcja 
odpadów na plastik, szkło, papier i inne), koloro-
we kartki papieru, szary papier, kredki, ołówki, 
woreczki, stoper.
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przygotowanie 
dzieci do zajęć

Na podstawie przygotowanych materiałów meryto-
rycznych omów z dziećmi role pszczół w ulu i wskaż 
osobniki w rodzinie pszczelej (schematy poniżej).

Ustaw 5 stanowisk. Każde z nich powinno być podpi-
sane (tak jak w celach szczegółowych zajęć) i zawierać 
tylko elementy potrzebne do pracy konkretnych 
pszczół.

• Stanowisko 1 / PSZCZOŁY BUDUJĄCE PLA-
STRY – kredki, ołówki i brystol – miejsce przygo-
towane dla 1 grupy odpowiedzialnej za narysowanie 
ula w ciągu 6 minut. 

• Stanowisko 2 / PSZCZOŁY UTRZYMUJĄCE 
TEMPERATURĘ W ULU – termometry elektro-
niczne, ciepła i zimna woda.

• Stanowisko 3/ PSZCZOŁY OPIEKUNKI – stano-
wisko z woreczkami symbolizującymi larwy (muszą 
być na tyle duże, aby w każdym zmieściło się 6 piłe-
czek). Przygotuj również instrukcję wyjaśniającą, że 
wewnątrz woreczka muszą znaleźć się odpowiednio: 
3 piłeczki żółte, 2 piłeczki czerwone i 1 piłeczka nie-
bieska (kolory symbolizują pokarm: żółty – pyłek, 
czerwony – nektar, niebieski – woda). 

• Stanowisko 4/ PSZCZOŁY DBAJĄCE O PO-
RZĄDEK – pojemniki na śmieci z instrukcją 
umieszczania odpadów w różnych pojemnikach 
(klasyczna segregacja odpadów, na podłodze należy 
porozrzucać „śmieci”). 

• Stanowisko 5/ PSZCZOŁY ZBIERACZKI – sta-
nowisko z koszyczkami/pojemniczkami, do którego 
dzieci zbierają piłeczki symbolizujące pokarm.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Połącz dzieci w 5 zespołów (po około 4 osoby w zespole). Każdy z zespołów 
przez 6 minut będzie wykonywał pracę zgodnie z poniższym opisem:

• ●G1 – stanowisko 1: dzieci mają za zadanie przygotować rysunek ula i łąki 
wokół niego, aby rodzina pszczela miała gdzie żyć i z czego pobierać po-
karm. Praca tego zespołu nie jest bezpośrednio połączona z innymi zespoła-
mi, ale ją również obowiązuje ograniczenie czasowe. 
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• ●G2 – stanowisko 2: dzieci muszą ogrzewać lub studzić sondę termometru 
elektronicznego, aby utrzymywać temperaturę na poziomie 34●C. Jest to 
temperatura niezbędna do wychowu larw w ulu. W celu zmiany temperatu-
ry mogą używać dłoni lub przygotowanych pojemników z wodą. Dodatkowo 
grupa ta kontroluje, czy wewnątrz każdego woreczka znajduje się odpowied-
nia liczba piłeczek (3 żółte, 2 czerwone i 1 niebieska).

• ●G3 – stanowisko 3: dzieci muszą otrzymać od zespołu G5 (pszczoły zbie-
raczki) pokarm w postaci kolorowych piłeczek, które są rozrzucone po sali. 
Nie mogą ich zebrać same! W każdym woreczku muszą umieścić odpo-
wiednią liczbę piłeczek: 3 żółte, 2 czerwone i 1 niebieska. Gdy uznają, że 
w woreczku znajduje się odpowiednia liczba piłeczek, oddają go opiekunowi 
grupy, który sprawdza zawartość woreczka i zapisuje na tablicy, że dzieci 
„wychowały” jedną pszczołę. Następnie opiekun wysypuje na ziemię piłecz-
ki z woreczka (aby cały czas były dostępne dla zespołu G5).

• ●G4 – stanowisko 4: zbieranie śmieci rozrzuconych po sali i umieszczanie 
ich w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zasadami segregacji. 

• ●G5 – stanowisko 5: dzieci zbierają kolorowe piłeczki znajdujące się w sali 
i przynoszą w koszyczkach do zespołu G3. Nie mogą przynosić więcej niż 
mieści się w koszyczku.

Po upływie 6 minut opiekun mówi STOP, podlicza, ile larw zostało wycho-
wanych, a następnie dzieci zamieniają się stanowiskami zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (schemat na końcu scenariusza). Liczba zmian: 5 (tyle ile 
stanowisk), dzięki czemu każdy zespół wcieli się w każdą z ról.

Po zakończeniu zajęć liczymy, ile pszczół wychowały poszczególne zespoły.

zadanie 
do wykonania 

po zajęciach 
(wnioski)

Obserwacja zapylaczy w środowisku.

MATERIAŁY DO SCENARIUSZA:

1. Droga życia pszczoły
2. Cykl rozwojowy pszczoły 
3. Rysunek ula 
4. Schemat gry
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rozwój pszczoły robotnicy 

W rodzinie pszczelej wszystko zaczyna się od jaja , z którego poprzez przeobra-
żenie zupełne powstają osobniki dorosłe. W cyklu rozwojowym można wyróż-
nić następujące etapy: jajo, larwa, przedpoczwarka, poczwarka oraz osobniki 
dorosłe (imago). Rozwój od jaja do imago w przypadku robotnicy trwa 21 dni, 
u matki pszczelej 16 dni, a u trutnia 24 dni. 

 
członkowie pszczelej rodziny

Rodzina pszczela składa się z 3 głównych postaci: matki 
pszczelej, pszczół robotnic i trutni. Głównym zadaniem 
matki pszczelej jest reprodukcja (składanie jaj) i wydziela-
nie feromonów scalających rodzinę. Może ona składać dwa 
rodzaje jaj: zapłodnione, z których wykluwają się osobniki 
żeńskie (robotnice lub matki) oraz niezapłodnione, z któ-
rych wykluwają się samce, czyli trutnie.

matka pszczela

Matka pszczela może przeżyć nawet  5–7 lat. Unasieniona matka po kilku dniach 
od powrotu do ula z lotu godowego rozpoczyna składanie jaj, czyli czerwienie. 
Zazwyczaj matka składa jaja już zapłodnione (nawet powyżej 2000 na dobę). 
Zawsze w rodzinie pszczelej występuje tylko jedna matka pszczela. Druga matka 
może się pojawić w okresie rojowym. Wówczas rodzina roi się (czyli dzieli na 
dwie części). Pszczoły lotne odlatują ze starą matką w poszukiwaniu nowego 
miejsca, a młode pszczoły pozostają w ulu z młodą matką. 

Cykl życia przczoły miodnej
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jajo

imago

larwa

poczwarka

larwa

przedpoczwarka
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trutnie

Trutnie, jedyne samce występujące w rodzinie pszczelej, mogą występować 
w liczbie od kilkuset do 3–4 tysięcy osobników. Funkcjonują tylko w okresie 
od przełomu kwietnia i maja do sierpnia. Ich obecność nie przyczynia się bez-
pośrednio do zwiększania wydajności produkcji miodu. Nie biorą one również 
udziału w zapylaniu roślin, dlatego też nie zbierają ani nektaru, ani pyłku. Sty-
mulują jednak robotnice do wzmożonej pracy. To dodatkowy obowiązek trut-
ni, których głównym zadaniem jest udział w locie godowym, w trakcie którego 
unasieniają młode matki pszczele. Trutnie, które nie brały udziału w lotach go-
dowych (nie kopulowały z matkami) mogą dożyć ok. 54 dni. 

pszczoły robotnice

W rodzinie pszczelej dominują robotnice, których liczba w pełni sezonu poużyt-
kowego (od maja do lipca) może sięgać od 50 do 60 tysięcy. W sezonie pszczoły 
robotnice żyją średnio ok. 36–41 dni (pracujące ciężko w czasie pożytku główne-
go do 28 dni), natomiast  robotnice tworzące kłąb zimowy żyją ok. 6-8 miesięcy. 
Robotnice mają ściśle podzielone zadania i wraz z wiekiem przechodzą kolejne 
etapy prac w gnieździe.

Kasty płciowe w rodzinie 
pszczelej

20 mm

matka pszczela robotnica truteń

18 mm 15 mm

W ulu przebywa latem:
20–40 tys. robotnic | 1 matka pszczela | 300–3 tys. trutni

Zimą liczba robotnic spada do 10 tys.
Pozostaje 1 matka pszczela.
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droga Życia robotnicy pszczelej 
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rys. na podstawie opracowania 
Droga życia pszczoły-robotnicy, 
Pszczeli Dworek


