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PSZCZELE 
(i nie tylko)…  
ZABAWY I ANIMACJE 
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PSZCZELE (i nie tylko)…  
ZABAWY I ANIMACJE

Któż z nas, będąc dzieckiem nie wspinał się na drzewa, ko-
nary? Nie rzucał kamieni w dal? Chyba wszyscy tego kiedyś 
doświadczyliśmy, gdyż obcowanie z przyrodą to najlepszy 
plac zabaw a dzieci potrzebują bliskiego i częstego kontaktu 
z przyrodą. Nie chodzi tu tylko o tę wielką jak góry czy mo-
rze. Wbrew pozorom naturalny plac zabaw możemy znaleźć 
w dużym mieście np. w parku, na łące, na bezpiecznym skwe-
rze. Będąc już na miejscu, zupełnie przypadkiem, przez za-
bawę poznajemy niezwykły świat roślin, zwierząt i grzybów, 
który. Oswajamy go i zaprzyjaźniamy się z nim.  Budujemy 
swoją wrażliwość, uczymy się czerpać radość z otaczającej 
nas przyrody, a w przyszłości mamy większą świadomość ko-
nieczności jej ochrony.

Pszczoły i zapylacze to uniwersalny i atrakcyjny temat, który można wykorzystać podczas 
zajęć edukacyjnych proponowanych dla różnych grup odbiorców, a także jako pretekst do 
zabaw integracyjnych. Warsztaty o zapylaczach można przeprowadzić zarówno podczas 
wyprawy z grupą w teren, jak i w sali. Odpowiednio przygotowane zajęcia mogą wzboga-
dzić lokalne pikniki i festyny o wciągające elementy edukacyjne.

Poniżej przedstawiamy zestaw gier i zabaw edukacyjnych, skupionych wokół tematyki 
pszczół i zapylaczy (i nie tylko…), wypróbowanych i spisanych przez edukatorki Fundacji 
EkoRozwoju oraz centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka”. Znajdą 
też tu państwo pomysły na wzbogacenie pszczelim akcentem organizowanych przez 
Państwa wydarzeń.

Zachęcamy do kreatywnego podejścia do przedstawionych propozycji, dowolnego mie-
szania ich i wzbogacania o własne doświadczenia. Życzymy udanej i owocnej zabawy!
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 3 Pszczoły (i nie tylko…) podczas gier i zabaw

Arka Noego — odszukiwanie zwierząt

przed zajęciami przygotuj:
• Kartki w wizerunkami zwierząt dobrane do liczby dzieci (po 2 identyczne)
• Kapelusz/ pojemnik na „losy”

Do zabawy przystępuje parzysta liczba dzieci. Losują kartki, na których narysowane są 
zwierzęta. Uczestnicy spoglądają na swoje kartki nie pokazując ich innym. Na umówiony 
sygnał zaczynają wydawanym dźwiękiem, ruchami naśladować dane zwierzę. Na sygnał 
edukatora dzieci piszczą, szczekają, skrzeczą, ale nie wolno im mówić – mają poruszać 
się i zachowywać jak zwierzę, z którym się identyfikują. W ten sposób odszukują się pary. 
Na potrzeby zajęć o zapylaniu roślin można ograniczyć pary do zwierząt zapylających np. 
pszczoła, trzmiel, nietoperz, mrówka, motyl, ptak. 
Może być to dobry wstęp do dalszych działań w parach.

Detektyw owadów

przed zajęciami przygotuj:
• Lupy
• Plastikowy pojemnik
• Klucz do oznaczania owadów

Podczas spaceru staramy się z grupą nie omijać obojętnie leżących przy ścieżce lub 
w lesie/parku powalonych drzew, konarów i starych butwiejących kłód. Warto odsunąć 
delikatnie porastający stare drewno mech, zajrzeć pod korę i w różne szczeliny. Będzie 
tam mnóstwo organizmów związanych z martwym drewnem. Edukator razem z dziećmi 
próbuje delikatnie im się przyjrzeć i poznać ich nazwy oraz przekazuje ciekawostki doty-
czące tych gatunków. Po obejrzeniu zwierząt wypuszczamy je w to samo miejsce i pamię-
tamy, aby zasłonić z powrotem odkryty mech lub fragment kory. 

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali

miejsce 
realizacji:
w terenie
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 4 Gdzie mieszka pszczoła samotnica?

przed zajęciami przygotuj:
• Rysunki przedstawiające środowiska przyjazne pszczołom samotnicom
• Ołówek

Edukator pokazuje dzieciom obrazki z różnymi domami pszczół samotnic i tłumaczy, 
co dany obrazek przedstawia. Na przygotowanych rysunkach zaprezentowano miejsca 
i materiały, z których pszczoły mogą wybudować swoje gniazdo: drewniane słupy i belki 
w budynkach, popękany mur, odsłonięta piaszczysta ziemia, konary spróchniałych drzew, 
muszla ślimaka, źdźbło trawy, puste łodygi roślin. Jedno pole pozostaje puste – tu dzie-
ci będą mogły naszkicować taki materiał, który odkryją w czasie obserwacji w terenie, 
a który wydaje im się przydatny do budowy pszczelego „domu”. Dzieci mogą pracować 
samodzielnie lub w grupach.

Uczniowie kierują się do wyznaczonego przez edukatora miejsca (np. ogród przedszkol-
ny, pobliski park), gdzie znajdują elementy widoczne na rysunkach. Oglądają je, po czym 
wracają do nauczyciela i przedstawiają wnioski ze swoich obserwacji. Zadaniem dzieci jest 
znalezienie jak największej liczby przedmiotów pokazanych na kartkach. Jeśli edukator 
uzna, że należy już zakończyć zadanie, zwołuje dzieci i ocenia, kto okazał się bardziej spo-
strzegawczy. Potem podsumowuje, w jakim stopniu dany ogród (lub miejsce, w którym 
było wykonywane zadanie) jest odpowiedni dla bytowania pszczół samotnic.

Jaki to owad?

przed zajęciami przygotuj:
• modele owadów (najlepiej metalowe - można zamówić u kowala)  lub zdjęcia  (np. 

mrówka, pszczoła miodna, trzmiel, osa, szerszeń, jelonek rogacz lub inny chrząszcz, 
motyl np. rusałka pawik lub paź królowej, ćma, modliszka, komar)

• karteczki z nazwami owadów, których modele/ zdjęcia będziemy wykorzystywać 

miejsce 
realizacji:
w terenie
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 5 Zadanie uczestników polega na tym aby dopasować odpowiednią nazwę owada zapisaną 

na karteczce do odpowiedniego modelu/ zdjęcia owada. Prowadzący obserwuje i pomaga, 
ale daje też troszkę czasu na samodzielna pracę. Jeśli pojawią się błędy prowadzący oma-
wia je i naprawia wspólnie z uczestnikami. Przy okazji opowiada dwie, trzy ciekawostki 
o owadach, których nie udało się wcześniej nazwać.  

Naturalny plac zabaw — ścieżka bosych stóp

przed zajęciami przygotuj:
• W zależności od tego, co znajduje się w okolicy: kasztany, żołędzie, szyszki, piasek, 

trawa, otoczaki, patyki, ziemia, liście, błoto itp.

Rysujemy patykiem na ziemi pas szerokości ok. pół metra i długości 3-4 metrów i dzie-
limy go na 40-50 cm odcinki. Wypełniamy poszczególne odcinki tym, co znajduje się 
w okolicy. Dzieci stąpając gołymi stopami po zróżnicowanej powierzchni poznają i róż-
nicują faktury, angażując przy tym zmysł dotyku. Przejście po ścieżce jest też testem na 
wytrzymałość. Dzieci mogą chodzić po niej również z zawiązanymi oczami i odgadywać 
po czym w danym momencie idą. Opisane ćwiczenie pobudza receptory dotykowe znaj-
dujące się na stopach a dzieci stąpając boso po zróżnicowanej powierzchni poznają różne 
faktury.

Owadzie M1

przed zajęciami przygotuj:
• Puszka np. po fasoli
• Trzcina, puste łodygi bzu, rdestu, bambus
• Klej na gorąco
• Gips + woda (opcjonalnie)
• Sznurek
• Nożyczki
• Materiał do oklejenia puszki
• Siatka do zabezpieczenia przed ptakami

Puszkę należy okleić materiałem. Przygotowaną trzcinę i inne łodygi tniemy na kawałki, 
tak, aby miały tą samą długość co wysokość puszki. Gips z klejem i używamy go do przy-
klejenia kawałków trzciny/łodyg do dna puszki, od środka. Następnie mocujemy siatkę 
zabezpieczającą materiał gniazdowy i zgromadzone w nim zapylacze przed zniszczeniem 
i pożarciem przez ptaki. Ważne, żeby siatka nie dotykała materiału gniazdowego.

Tak powstały prosty hotel dla pszczół można zawiesić́ w dogodnym miejscu, np. na 
płocie, balkonie lub altanie, na wysokości około metra. Większość́ pszczół lubi światło 
i ciepło, dlatego hotel powinien zostać́ umiejscowiony tak, by przez większość́ dnia 
znajdował się́ w słońcu. Lepiej skierować́ wejście do hotelu na wschód, niż́ na zachód, 
ponieważ́ pszczoły wykazują́ większą́ aktywność́ rano. 

Owad — nie owad (zabawa ruchowa)

przed zajęciami przygotuj:
Sznurek (ok 10 metrów)

Edukator rozwija sznurek i układa go na ziemi/ podłodze w kształcie koła. Prosi dzieci 
o uwagę i skupienie, gdyż na wymienienie przez niego nazwy owadów dzieci wskakują 
do środka. Jeśli zaś zostanie wymienione inne zwierzę, nie będące owadem, dzieci muszą 

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali

miejsce 
realizacji:
w sali
podczas 
festynu

miejsce 
realizacji:
w terenie
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 6 wyskoczyć z koła (jeśli w nim były) i pozostać poza kołem. W trakcie zabawy uczestnicy 

starają się zapamiętać jakie gatunki zwierząt zostały wymienione. Po zakończeniu zabawy 
edukator sprawdza czy dzieci zapamiętały wymienione przez niego gatunki i opowiada 
o nich ciekawostki. 

Pracowity jak… pszczoła

przed zajęciami przygotuj:
• Piłki (np. tenisowe lub z wypustkami)
• Pojemnik (np. karton) na piłki

Edukator ustawia na środku ogródka lub sali pojemnik i rozrzuca piłki. Następnie wyja-
śnia dzieciom, że piłka to pyłek kwiatowy, a kosz – dom pszczoły (w przypadku pszczoły 
społecznej może to być na przykład ul, a w przypadku pszczół samotnic – gniazdo w szpa-
rach domów, w starych drzewach, a w niektórych przypadkach nawet w ziemi). Dzieci 
w tej grze będą pełnić rolę pszczół. Na umówiony znak np. słowo START powinny 
zacząć zbierać pyłek (piłki), ale nie wolno przy tym używać rąk. Piłkę trzeba więc włożyć 
między uda lub kolana, a potem dojść do kosza i wrzucić do niego piłeczkę. Dzieci mogą 
złapać piłkę w ręce tylko podczas jej wkładania między nogi lub wrzucania do kosza. 

Pod koniec gry edukator zadaje następujące pytania: czy dzieciom łatwo zbierało się 
pyłek? Czy według nich pszczoły mają łatwe zadanie? Ile kwiatów powinna ich zdaniem 
odwiedzić pszczoła miodna, żeby zebrać jeden kilogram miodu (średnio około czterech 
milionów kwiatów)?

Pszczele kolorowanki

przed zajęciami przygotuj:
• szablony z kształtem owada (z plastiku lub kartonu) lub zdjęcia
• kredki, ołówki, kartki

Poproś aby dzieci wybrały szablon i odrysowały od niego owada, następnie go pokoloro-
wały. Dzieci mogą zaprojektować kolorowankę według własnego projektu, inspirując się 
szablonami. Prowadzący może skopiować rysunek dla innych uczestników. 
Prowadzący podczas kolorowania opowiada dzieciom ciekawostki o rysowanych owadach 
i zachęca je do narysowania ich lub opisania na rysunku.

Pszczele memory

miejsce 
realizacji:
w sali
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w sali
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali
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 7 przed zajęciami przygotuj:

karty zapylaczy w wydrukowane w dwóch egzemplarzach.

Memory jest doskonałą zabawą, rozwija pamięć, uczy koncentracji i cierpliwości. Gra 
polega na zapamiętywaniu pozycji kart rozłożonych na przykład na stole/ kocu/ trawie 
podczas pikniku. Gracze wykorzystują do gry pary kart o identycznych oznaczeniach lub 
rysunkach. Celem gry jest znalezienie wszystkich par takich samych kart. Kto znajdzie ich 
więcej - wygrywa grę

String art

przed zajęciami przygotuj:
• deskę (najlepiej, aby była z miękkiego drewna)
• gwoździe (małe najlepiej o wymiarze 1,4×20 mm z główką w kształcie baryłki)
• sznurek albo nici (np. kordonek, mulinę, nici krawieckie)
• wydruk z obrazkiem (można również zrobić odręczny szkic na kartce  

albo bezpośrednio na desce)
• młotek
• nożyczki

String art to technika wyszywania/wyplatania różnych obrazków z kolorowej włóczki, 
muliny lub nici na drewnie. 

schemat tworzenia obrazu:
• Wybieramy grafikę, gotowa do pobrania w pdfie. Można też samodzielnie wykonać 

szkic (na kartce, bądź bezpośrednio na drewnie bardzo delikatny szkic, aby linie nie 
były później widoczne).

• Przy wyborze drewna kierujemy się tym, by było to drewno miękkie. W innym wy-
padku wbijanie gwoździ zajmie dużo  więcej czasu. 

• Przymocowujemy kartkę z grafiką na desce. Ważne aby grafika nie miała szansy na 
przemieszczanie w trakcie wbijania gwoździ.

• Wbijamy gwoździe po obrysie grafiki. Ważne, żeby odległości pomiędzy poszczegól-
nymi gwoździami nie były mniejsze niż 1 cm. W przeciwnym razie trudno będzie 
opleść je nitką.

• Odrywamy grafikę. Przywiązujemy nitkę do dowolnego gwoździa robiąc supełek,  
następnie owijamy po kolei pozostałe gwoździe – to samo powtarzamy na końcu 
robiąc supełek. Najlepiej rozpocząć od plecenia konturów pracy, a następnie wypełnić 
środek.

Spostrzegawczość

przed zajęciami przygotuj:
Edukator podczas spaceru zbiera w tajemnicy przed dziećmi 10 przedmiotów charakte-
rystycznych dla danego terenu np. szyszki, ślady pozostawione przez zwierzęta, nasiona 
roślin, kamyki itd. 

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w terenie
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 8 Podczas przerwy układa okazy na dowolnej powierzchni i przykrywa je chustką. Informu-

je dzieci, że pod chustką jest 10 naturalnych przedmiotów, które można znaleźć w okolicy, 
a kiedy je odkryje, dzieci będą miały 30 sekund na to, aby im się przyjrzeć i jak najwięcej 
ich zapamiętać. 
Zadaniem dzieci będzie w wyznaczonym przez edukatora czasie znalezienie jak najwięcej 
przedmiotów, które udało im się zapamiętać. Po wyznaczonym na poszukiwania czasie, 
należy zawołać dzieci, usiąść z nimi wygodnie w kręgu i o każdym okazie opowiedzieć 
ciekawostki jednocześnie sprawdzając, ilu dzieciom udało się znaleźć takie same przed-
mioty.

Świat oczami pszczoły

przed zajęciami przygotuj:
• Kolorowy papier (najlepiej samoprzylepny)
• Nożyczki
• Klej (jeśli kolorowy papier nie jest samoprzylepny)
• Szablony przedstawiający kwiat

Zanim dzieci przystąpią do wykonania zadania, edukator opowiada o tym, jak widzą 
pszczoły.

Oczy pszczoły miodnej to para dużych oczu złożona z tysięcy fasetek oraz troje oczu 
mniejszych, tzw. przyoczek. Obraz pszczelego świata powstaje z połączenia pojedynczych 
punktów, dlatego szczegóły danego kwiatu pszczoła rozpoznaje z odległości pięciu cen-
tymetrów lub mniejszej. Dopiero zawiśnięcie pszczoły nad rośliną pozwala jej rozróżnić 
kwiaty, ocenić, czy mają jeszcze nektar, czy już nie, i zorientować się, jak najlepiej się 
do niego dostać. Pszczoła inaczej odbiera kolory niż człowiek. Widzi dobrze kolor biały, 
czarny, niebieski i żółty, ale nie widzi czerwonego i zielonego. Barwy te rozróżnia tylko 
jako stopień białego, względnie czarnego koloru. Na przykład maki, mimo że nam wydają 
się czysto czerwone, zawierają w czerwieni trochę żółtego, więc wydają się pszczołom 
ciemnożółtymi lub prawie brunatno-czarnymi, a widziana przez nas zieleń dla pszczół 
jest szarością. Możemy sobie wyobrazić, jak to ułatwia pszczołom życie, przecież o wiele 
łatwiej jest zobaczyć na szarym tle coś kolorowego.

Do widzenia barw przez pszczoły dostosowała się również nasza miododajna flora. Mało 
jest w naszym klimacie kwiatów czysto czerwonych, a nieliczne w tym kolorze są zapyla-
ne głównie przez motyle i trzmiele, które doskonale rozróżniają tę barwę.

Po krótkim wstępie edukator rozdaje szablony kwiatów, które można spotkać na naszych 
łąkach (jeden szablon dla każdego dziecka) oraz prosi, żeby dzieci wykleiły je koloro-
wym pociętym na kwadraciki papierem. Jest jeden warunek: nie wolno używać kolorów 
czerwonego i zielonego, których nie widzą pszczoły. W efekcie powinien powstać obrazek 
przypominający rozpikselowane zdjęcie albo mozaikę.

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie
podczas 
pikniku
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 9 Świeczki z wosku pszczelego

przed zajęciami przygotuj:
węza z wosku pszczelego, knot do świeczek (jeśli jest zimno, to suszarka do włosów; 
przyda się do ogrzewania węzy, aby nie pękała). Węzę najlepiej pociąć na kilka równych 
pasków, najlepiej 5 lub 6 i odpowiednio uciąć knot, tak aby z jednej strony był równo 
z paskiem, a z drugiej wystawał ok. 1 cm.

Uczestnicy układają  paski węzy z knotem przed sobą i  zwijają od strony knota. Pilnu-
jemy i pomagamy, aby zwijane były  bardzo ciasno i bardzo równo, precyzyjnie. Kiedy 
uczestnicy mają już gotową świeczkę klasyczną, możemy dać uczestnikom jeszcze nie-
wielki kawałek węzy, aby zrobili ozdoby tych świeczek np. skrzydła pszczoły czy motyla, 
uszy, może ogon kota czy też płatki kwiatów. Podczas zajęć i zwijania opowiadamy uczest-
nikom o wosku pszczelim.

Woreczki sensoryczne – zgadnij co jest w środku

przed zajęciami przygotuj:
• Woreczki uszyte np. z poszewek
• „Skarby” – np. żołędzie, kasztany, orzechy. 

Zabawa polega na rozpoznawaniu za pomocą zmysłu dotyku „skarbów”, które eduka-
tor schował do worka. Dzieci poprzez dotykanie przedmiotów poprzez włożenie ręki 
do worka mają za zadanie odgadnąć, co zostało ukryte wewnątrz woreczka. Zabawa ta 
wymaga od dziecka koncentracji, stymuluje zmysł dotyku i intensywnie angażuje procesy 
myślowe. Trzeba pamiętać o tym, by “skarby” były bezpieczne – bez ostrych zakończeń, 
gładkie, czyste. Po zakończeniu zabawy edukator w formie pogadanki  opowiada cieka-
wostki o ukrytych przedmiotach (np. czy są zwierzęta, które zjadają ukryte „skarby”? Na 
jakich drzewach rosną?)

Woskowijki

przed zajęciami przygotuj:
• wosk pszczeli - jeśli mamy wosk w kawałku musimy zetrzeć go na tarce, tak, żeby 

łatwiej go było rozpuścić. W sprzedaży dostępny jest też starty wosk
• tarkę
• papier do pieczenia
• kawałek materiału - jego wielkość zależy od naszych potrzeb i tego, czy planujemy 

używać woskowijki do zapakowania kanapki, czy osłonięcia dużej miski. Ważne, żeby 
woskowijkę wykonać z jak najcieńszej bawełny 100% 

•  nożyczki
•  linijkę lub miarkę do mierzenia materiału
• żelazko
• olejek jojoba (opcjonalnie)

Woskowijka (wosk+wijka), to nic innego jak kawałek bawełny nasączony woskiem 
pszczelim i olejem jojoba. Połączenie składników pochodzenia naturalnego tworzy 
„plastyczną folię na żywność” o naturalnych właściwościach antybakteryjnych, do wielo-
krotnego użytku. Zastępuje jednorazowe woreczki na kanapki, folie spożywcze i papier 
do pakowania kanapek. Jest wielorazowa. Można ją myć i używać ponownie. Pozwala 
zmniejszyć ilość śmieci, które generuje się używając jednorazowych rozwiązań do pako-
wania żywności. Do jej zrobienia można użyć to, co znajdziemy w domu (stara bawełnia-
na ścierka, świeca z prawdziwego wosku) i będzie wówczas zero waste ;)

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali
na festynie
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie
podczas 
pikniku



ps
zc

ze
le

 za
ba

w
y i

 a
ni

ma
cj

e |
 1

0 Na dużym kawałku papieru do pieczenia układamy materiał i posypujemy go woskiem. 
Papier musi być dużo większy od materiału, tak, żeby rozpływający się wosk nie zabrudził 
nam deski do prasowania. uwaga! Na tym etapie warto użyć odrobinę wosku, zawsze 
będziemy mogli go dodać, a jeśli damy go w nadmiarze to woskowijka będzie zbyt bardzo 
sztywna i nie łatwo będzie zmienić jej kształt. 

Na materiał z woskiem kładziemy drugi kawałek papieru do pieczenia i przesuwamy po 
nim rozgrzanym żelazkiem, aż rozpuścimy cały wosk. Jeśli jakiś fragment materiału nie 
przesiąknął woskiem, bo było go zbyt mało, możemy delikatnie odchylić papier i w bra-
kujące miejsce dosypać wosku. Prasujemy do uzyskania jednolitej powierzchni po czym 
zdejmujemy papier i dajemy woskowijce ostygnąć i jest gotowa do użycia.

Pod wpływem ciepła naszych rąk staje się elastyczna i dopasowuje się do dowolnego 
kształtu. Można zapakować w nią kanapkę lub osłonić w lodówce resztę sałatki, którą 
zjemy później. Pamiętajmy, aby odpowiednio dbać o swoje woskowijki. Należy płukać je 
zimną lub letnią wodą, unikajmy gorącej wody, która rozpuści wosk. 

Wyklejanka owada

przed zajęciami przygotuj:
• Kwadraty z tektury (mogą też być tekturowe talerze)
• Taśma dwustronna, którą przyklejamy na jednej ze stron przygotowanej tektury
• Ksero/ zdjęcia omawianych podczas zajęć zapylaczy

Dzieci otrzymują od prowadzącego przygotowaną tekturę oraz zdjęcie wybranego zapy-
lacza. Następnie podczas wyznaczonego czasu na zewnątrz (ogród, park) np. 20 minut 
zbierają elementy, które posłużą do jak najbardziej pełnego odwzorowania (wyklejenia) 
wybranego owada. Gdy mają przygotowany materiał, odklejają taśmę i tworzą własny 
obraz. Po wyznaczonym czasie edukator omawia z dziećmi zadanie, podsumowuje 
najważniejsze informacje na temat zapylaczy oraz układa z dziećmi pamiątkową mandalę 
z przygotowanych przez nie prac.

Zabawa w badacza, czyli oglądania owadów, ich fragmentów pod mikroskopem, pod lupą

przed zajęciami przygotuj:
• lupa, mikroskop, plastikowe lub drewniane pudełeczka z pęsetą i lupą w „drzwicz-

kach”, 
• gotowe preparaty z owadami (ich fragmentami) pod mikroskopem ale też martwe 

owady (znalezione, nie łapane) liście, trawy, płatki kwiatów lub pyłek kwiatowy, nasio-
na różnych roślin itp. 

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w sali
na festynie
podczas 
pikniku

w terenie 
(wersja 
bez mi-
kroskopu)
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1 Ustawiamy mikroskopy na stołach tak aby wygodnie było do nich podejść, pęsety służą 
do zmiany przedmiotu obserwacji (ściągamy, nakładamy coś innego).  Przygotowujemy 
nasze preparaty do obserwacji.

Możemy też zachęcić uczestników aby wzięli pudełeczka i spróbowali na spacerze lub 
w okolicy stoiska poszukać ciekawych okazów, które mogą włożyć do pudełeczka, a dzięki 
lupie obserwować co znaleźli w powiększeniu (lub zanieść pod mikroskop). 

Pamiętamy o wyjaśnieniu uczestnikom zasady niekrzywdzenia obserwowanych żywych 
obiektów. Każdy złapany do pudełka owad musi być traktowany z duża delikatnością, 
obserwowany krótko i wypuszczony na wolność. Do bliskiej obserwacji budowy owadów 
pod mikroskopem wykorzystujemy wyłącznie gotowe preparaty.

Starajmy się w tym zadaniu wspierać „badacza” w bacznym obserwowaniu świata, np. 
„spójrz jak ciekawie wygląda noga muchy lub oko pszczoły” itp.  

Zapachowa zgadywanka

przed zajęciami przygotuj:
• Materiały do zgadywania: patyk, ziemia, trawa, ściółka, kwiatek, owoce, kamień i inne
• Pudełko

Edukator podczas spaceru zbiera z ziemi dowolne elementy, które umieszcza w pudełku. 
Robi to potajemnie przed uczestnikami. Zadaniem grupy będzie odgadnięcie zapachu: 
osoba zgadująca powinna mieć zasłonięte oczy i za pomocą zmysłu węchu próbuje rozwi-
kłać zagadkę, co znajduje się w pudełku. Do zapachowej zgadywanki można wykorzystać 
inne przedmioty o intensywnym zapachu np. mięta, oregano, lawenda, cebula, czosnek. 

Zawody bączków

przed zajęciami przygotuj:
• małe drewniane bączki, najlepiej pszczółki (można kupić na internecie),
• dyplomy dla zwycięzców (dyplomy można zrobić samemu) dyplom dla króla trutni 

i dla królowej pszczół

Dzieci stają przy stole, tak aby każde miało tyle samo miejsca i na umówiony znak dzieci 
rozkręcają bączki na stole. Ten bączek, który będzie kręcił się najdłużej to dziecko wygry-
wa zawody i zostaje królem trutni lub królową pszczół. Rozdajemy dyplomy (najlepiej od 
razu wpisać imię dziecka). 

Znajdź coś…

przed zajęciami przygotuj:
kartki z hasłami

Szukanie skarbów, to zabawa podczas, której pomysły dzieci się nie kończą. Bardzo kre-
atywną zabawą, która wymaga inwencji twórczej jest zadanie „znajdź coś”: 
• Znajdź coś twardego;
• Znajdź coś, co można zjeść;
• Znajdź coś pachnącego;
• Znajdź coś miękkiego;
• Znajdź coś w kolorze np. czerwonym;
• Znajdź coś co możesz polubić…

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali
na festynie
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali
podczas 
pikniku

miejsce 
realizacji:
w terenie
w sali
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2 PSZCZOŁY NA PIKNIKU — gra miejska

Temat pszczół i zapylaczy może być wspaniałym pretekstem do wzbogacenia programu 
organizowanych przez Państwa wydarzeń. Poniżej przedstawiamy propozycje organizacji 
pszczelej gry miejskiej, którą można zrealizować podczas pikników czy festynów. Dobrze 
przemyślana gra wprowadza element zabawy, zachęca do odwiedzenia co najmniej kilku 
stosik, a także aktywnego zdobywania wiedzy. 

Na początku pikniku uczestnicy otrzymują karteczkę/ ulotkę z miejscami na piecząt-
ki, których liczba zależy od ilości przygotowanych stoisk. Za udział i zaangażowanie na 
każdym stanowisku otrzymują pieczątki, które upoważniają ich do otrzymania drobnego 
upominku lub udziału w losowaniu upominków ( np. nasiona łąki kwietnej, sadzonka, 
świeczka). Dobrze jest określić jaką minimalną liczbę pieczątek należy zebrać, żeby móc 
otrzymać nagrodę.

do przygotowania:
• kartka/ ulotka na zbieranie pieczątek przez uczestników
• oznaczenie dla stoisk biorących udział w zabawie
• pieczątka dla każdego stoiska biorącego udział w zabawie
• drobne upominki dla uczestników

wersja  na 4 stanowisKa 

1. Stanowisko naukowe/ wiedzowe

przed zajęciami przygotuj:
• koło fortuny lub inna formę pozwalająca na losowanie pytań (np. pudełko z 4-6 kolo-

rami piłek) 
• pytania do quizu  
• mikroskopy, lupy, preparaty do oglądania (formuła rozbudowana)

Uczestnik losuje kategorię pytań z quizu. Prowadzący zadaje pytanie dobierając je do 
wieku osoby biorącej udział w zabawie.  Po prawidłowo udzielonej odpowiedzi uczestnik 
otrzymuje pieczątkę na swojej kartce.

Stoisko może być uzupełnione o mikroskop oraz lupy.

2. Stanowisko warsztatowe: 

Na stoisku warsztatowym możemy zachęcić uczestników do wykonania prostych aktyw-
ności opisanych powyżej, jak np:
• Wyklejanka owada
• Woskowijki
• Świeczki z wosku
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3 3. Stanowisko ogrodnicze: 

przed zajęciami przygotuj:
• rośliny, kwiaty, owoce, warzywa itp., 
• modele lub zdjęcia owadów, 
• plansza na czym polega zapylanie. 

Zadaniem uczestników jest rozpoznawanie zaprezentowanych roślin, kwiatów, owoców 
i warzyw oraz dopasowywanie ich do różnych owadów, które je zapylają, jedzą lub w nich 
mieszkają. 

Prowadzący przygotowuje krótką opowieść na czym polega zapylanie, jakie rośliny są za-
pylane przez owady, co mamy dzięki owadom zapylającym itp. (prowadzący jest z uczest-
nikami cały czas, pokazuje i wyjaśnia).

4. Stanowisko pszczelarza:

przed zajęciami przygotuj:
różne sprzęty, gadżety pszczelarskie

Uczestnicy oglądają różne gadżety pszczelarskie, np.; ul, podkurzacz, ramki, strój pszcze-
larza itp. Pszczelarz pokazując i prezentując sprzęt opowiada po co jest, do czego służy 
itp. Warto zaprosić do współpracy pszczelarza, który jednocześnie może sprzedawać swoje 
lokalne produkty podczas wydarzenia.

WERSJA ROZSZERZONA NA 8 STANOWISK 
(pierwsze cztery punkty/stanowiska jak wyżej) 

Realizujemy pierwsze cztery punkty stanowisk i dodatkowo proponujemy:  

5. Stanowisko zrób to sam: 
mini hotele dla owadów

przed zajęciami przygotuj:
baza dla domków:
• na domki z kubka –  stare kubki z uchwytami, farbki do ceramiki, pędzelki, sznurek
• na domki z drewna – pocięte na wymiar deseczki, kłody drewna, młotki, gwoździe, 

wiertarka, wkrętarki, siatka, haczyki
• na domki z puszek – patrz. opis wyżej dla Owadzie M1
• wypełnienie do domków: wypełnienie do domków; siano, szyszki, rurki trzcinowe itp.
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4 Dzieci wybierają kubek i upychają do niego szczelnie rurki trzcinowe równej długości, 
ciasno, aby nie wypadały. Następnie malują kubek w piękną kwietną łąkę, kiedy wyschnie 
zawieszają na uchwycie do kubka sznurek i taki gotowy domek zabierają ze sobą. 

Można też zrobić bardziej tradycyjny domek - zbić kilka deseczek z daszkiem, włożyć 
szyszki, siano, tak aby się trzymały. Domek można zabezpieczyć siatką, tak aby nie dotyka-
ła ona elementów wypełnienia. 

Prosty domek wykonać można także poprzez nawiercenie w kłodzie drewna kilkunastu 
otworów. Wystarczy dodać haczyk i gotowe.

6. Stanowisko łąkowe: 
Robienie bomb nasiennych

Bomby nasienne służą one do zazieleniania, ukwiecenia miejsc, w które trudno się dostać, 
żeby coś posiać czy posadzić, lub takich w których panują trudniejsze warunki do kiełko-
wania. Bomba nasienna to kulka, która zawiera nasiona roślin, ziemię, w której mają się te 
nasiona rozwinąć i glinę, która scala wszystkie elementy oraz pomaga utrzymać wilgoć.
 
przed zajęciami przygotuj:
• miski,
• wodę,
• ziemię ogrodniczą,
• glinę w kawałku lub sproszkowaną, 
• kompost, 
• różne nasiona roślin, najlepiej mieszanki nasion kwiatów łąkowych  

lub innych ale takich, które lubią owady zapylające,
• papierowe torebki do zapakowania gotowych bomb.

Wszyscy uczestnicy dostają miskę, do której wkładają troszkę ziemi, gliny, kompostu 
(opcjonalnie) i wody. Ich zadaniem jest wymieszanie składników, tak aby powstała pla-
styczna masa. Następnie uczestnicy dodają nasiona roślin, mieszają i robią małą kulkę 
(średnica do ok 5-6 cm). Tak przygotowaną bombę można od razu zasiać podczas festynu 
w miejscu przygotowanym przez organizatora na “bombardowanie”. Kulkę można też 
zabrać ze sobą i rozsiać na terenie swojego ogrodu lub w innym miejscu uzgodnionym 
z zarządcą.   

wsKazówKi:
Najlepsze proporcje to: 5 kubków ziemi z gliną, 1 kubek kompostu, 1 kubek nasion.
Można zachęcić uczestników do ozdabiania papierowych torebek, które zostaną wykorzy-
stane do transportu kul. Warto zadbać o dostęp do wody i papierowych ręczników, żeby 
uczestnicy mogli umyć ręce.

7. Stanowisko pyszności: 
degustacja miodu i pokaz wszystkich produktów pszczelich.

8. Stanowisko wykładowe: 
opowieści, wykłady prowadzone przez pszczelarzy na konkretne tematy.
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5 DODATKOWO EXTRA! 
ZABAWA TERENOWA W POSZUKIWANIE OWADÓW!

przed zajęciami przygotuj:
• modele metalowe owadów (najlepiej metalowe ale mogą być też z gliny czy drewna, 

rozmiar ok 15 - 25 cm) - modele należy ukryć na terenie zabawy, tak aby były w mia-
rę łatwe do odnalezienia

• poglądowa mapa terenu w wystarczającej ilości kopii / uwaga! Mapa powinna być 
przygotowana wcześniej pod konkretny obszar/teren, na którym odbywać będzie się 
zabawa.

• ołówki dla uczestników . 

Zabawa polega na szukaniu ukrytych na terenie zabawy modeli owadów. Uczestnicy mają 
za zadanie zaznaczyć na mapie swoje znaleziska, wskazując miejsce znalezienia (np. na 
łące, przy oczku wodnym) oraz podając nazwę owada (lub rysując jego sylwetkę). Pod 
koniec zabawy uczestnicy porównują swoje mapy, opowiadają o znalezionych owadach. 
Mogą też podawać kierunki geograficzne. 

materiały do wyKorzystania

1) Detektyw owadów
Szkice na kartce A4: 
wij drewniak, wij zieminek, stonoga murowa, biegacz skórzasty, krocionóg…

2) Gdzie mieszka pszczoła samotnica
kartka A4 podzielona na 8 części, w każdej jest jeden szkic: drewniane słupy i belki 
w budynkach, popękany mur, odsłonięta piaszczysta ziemia, konary spróchniałych drzew, 
muszla ślimaka, źdźbło trawy i puste łodygi roślin. Jedno pole pozostaje puste.

3) String art
2 rysunki przykładowe

4) Świat oczami pszczoły
Szkice 2-3 kwiatów łąkowych

Po więcej materiałów zapraszamy do odwiedzenia strony www.dlapszczol.org, gdzie 
znajdą Państwo propozycje do wykorzystania w przygotowywaniu zabaw lub oznaczaniu 
stoisk.
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3 bank wiedzy:

Gaszyńska A., Świderek G. red., W dziką stronę rozmowy o edukacji w przyrodzie, 
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2016.
Jodełka A., Leśne warsztaty, Wydawnictwo Nieśpieszne, Kraków 2020.

dlapszczol.org
tuptuptup.org.pl
ekokalendarz.pl
zielonywulkan.pl
www.eko.edu.pl

Materiał powstał w ramach projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk 
pszczół i dzikich owadów zapylających” współfinansowanego ze środków programu Interreg Polska Saksonia 
oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. 
Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


