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INFORMACJE MERYTORYCZNE

pomysł na zajęcia, 
zagadnienia 

do rozwiązania

Jakie materiały gniazdowe wykorzystują różne 
gatunki owadów?

cel główny zajęć Zaplanowanie i wykonanie hotelu dla owadów.
cele 

szczegółowe zajęć

uczeń:
1. Rozpoznaje pospolite gatunki owadów zapylają-

cych oraz roślin, które zapylają.
2. Buduje hotel/pakiet gniazdowy dla owadów.
3. Wybiera odpowiednie miejsce na hotel/pakiet 

gniazdowy dla owadów.
4. Planuje dobór roślin do utworzenia  łąki kwietnej.
5. Zakłada łąkę kwietną.

przygotowanie 
nauczyciela do zajęć

Wybierz lokalizację hotelu, zapewnij materiały do 
budowy hotelu i nasiona zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w scenariuszu.

przygotowanie 
dzieci do zajęć

Zapoznanie się z materiałami gniazdowymi znaj-
dującymi się w okolicy miejsca zamieszkania i trasy 
spaceru. Zastanowienie się, gdzie mogą występować 
zapylacze. 

klasa 4–6 
liczba dzieci w grupie 20

typ zajęć Praktyczne
tytuł zajęć Konstrukcja hotelu dla owadów

przedmiot Przyroda, Biologia
opis Zajęcia związane z poznaniem różnych materiałów 

gniazdowych dla zapylaczy. 
czas trwania zajęć 45–60 min 
czy potrzebne jest 

wsparcie 
wolontariuszy

/rodziców?

Tak

materiały 
potrzebne 

do zajęć

wariant 1 – Hotel dla owadów: palety drewniane 
(około 5), pakiety z trzciny pospolitej, kawałki 
drewna, cegły z otworami, próchno drzew, po-
jemniki na materiał gniazdowy, siatka (oczka 1x1 
cm), kora drzew, itp. (zestaw materiałów zależy od 
skomplikowania konstrukcji hotelu dla owadów). 
Nasiona roślin nektarodajnych i pyłkodajnych. 
wariant 2 – Pakiet gniazdowy: trzcina pospolita 
(średnica 5–8 mm), plastikowa butelka lub puszka z 
usuniętym denkiem oraz szyjką/wieczkiem, aby po-
wstała obręcz o średnicy 8–10 cm. Sznurek/ wstąż-
ka do zawieszenia pakietu, siatka. Nasiona roślin 
nektarodajnych i pyłkodajnych.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ (skrócony)

1. Zapoznaj  grupę z mieszkańcami hotelu w oparciu o materiały zawarte w 
scenariuszu

2. Zaplanuj z grupą zagospodarowanie terenu wokół hotelu (lub miejsca zawie-
szenia pakietów gniazdowych) przy wykorzystaniu materiałów zawartych w 
scenariuszu, w tym: mapki, listy roślin, terminów aktywności zapylaczy etc.

3. Wykonaj wraz z dziećmi hotel dla owadów (lub pakiety gniazdowe). 

dodatkowo:
4. Przygotuj teren pod wysiew roślin.
5. Wysiej lub posadź odpowiednie rośliny

zadanie 
do wykonania 

po zajęciach 
(wnioski)

Obserwacja hotelu oraz wzrostu roślin wokół hotelu. 
Od połowy kwietnia obserwacja owadów zasiedlają-
cych hotel.

MATERIAŁY DO SCENARIUSZA:

1. Tabliczki z rysunkami zapylaczy
2. Rysunki zapylaczy
3. Tabliczki ze zdjęciami roślin
4. Mapka okolic hotelu
5. Tablica aktywności pszczół
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przygotowanie do zajęć

Hotele dla owadów montuje się w parkach, ogrodach 
botanicznych i zoologicznych, przydomowych ogródkach, 
a nawet na balkonach. najczęściej zawierają pomoce gniaz-
dowe dla pszczół samotnic, a także elementy zapewniające 
schronienie biedronkom, skorkom i motylom. 

Hotele mogą mieć różne formy i wymiary, niejednokrotnie wykonane są z ta-
nich i łatwo dostępnych materiałów pochodzących również z recyklingu. Od-
powiednio wykonane, są z powodzeniem zasiedlane przez owady. Niestety, nie 
jest rzadkością lokowanie hoteli w nieprzemyślanych miejscach, gdzie owady 
nie mają dostępu do bazy pokarmowej. Gotowe do zasiedlenia konstrukcje 
gniazdowe, które sprzedaje się w sklepach, często są wyposażone w niewłaściwe 
elementy, zaprojektowane bez znajomości biologii owadów, dla których są prze-
znaczone. Zdarza się również, że po wybudowaniu hotelu, nie kontroluje się 
jego stanu technicznego i nie wymienia zużytego wyposażenia, co jest zabiegiem 
koniecznym, jeśli budowla ma być użytkowana dłużej niż jeden sezon. 

1. wybierz lokalizację hotelu / pakietu gniazdowego 

Hotel dla owadów należy zlokalizować miejscu jak najbardziej zbliżonym do na-
turalnych obszarów gniazdowania, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zasie-
dlenia komór lęgowych i zapewnić owadom odpowiednie warunki do rozwoju. 
Konstrukcja powinna znajdować się w suchym i ustronnym miejscu. Większość 
pszczołowatych jest ciepłolubna, dlatego pomoce gniazdowe powinny być skie-
rowane w stronę południową lub południowo-wschodnią. Teren pod hotel po-
winien być pozbawiony trawy i wyrównany. Konstrukcja nie może się chwiać.

Pakiet gniazdowy wieszamy w miejscu osłoniętym od wiatru, zacienionym 
i chronionym przed opadami atmosferycznymi. Pojedyncze rurki trzciny po-
winny być z jednej strony zamknięte naturalnym kolankiem występującym w 
łodydze trzciny. 

2. zapewnij odpowiedni pożytek dla owadów

Zapewnienie pożytku (bazy pokarmowej) w pobliżu budowli jest kluczowe. Po-
karm wabi owady, które zasiedlą pomoce gniazdowe i zapewnia im warunki do 
rozwoju. Jest to jeden z podstawowych wymogów, o którym niestety często się 
zapomina. 

Rośliny powinny być zróżnicowane i dostosowane do preferencji wybranych 
gatunków. Ponadto muszą zostać dobrane w taki sposób, aby uniknąć przerw 
w pożytku (zachować ciągłość kwitnienia). 

Wielkość i różnorodność pożytków zależy od terenu oraz możliwości  osoby, 
która decyduje się postawić hotel. Jeśli baza pokarmowa dla wybranych gatun-
ków owadów jest uboga, należy ją uzupełnić. Zaleca się, aby trawniki nie były 
krótko strzyżone lub by zostawiać na nich miejsca (np. blisko drzew), gdzie 
darń ma wysokość około 20 cm.
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3. wybierz odpowiedni materiał

Najlepszym materiałem do budowy hoteli dla owadów jest drewno. Szczególnie 
polecane jest drewno z drzew liściastych. Ważne, aby drewno użyte bezpośred-
nio do budowy gniazda nie było impregnowane, malowane ani lakierowane. 
Elementy zewnętrzne mogą być pokryte farbami ekologicznymi. Do zalet drew-
na należy jego wytrzymałość i łatwość w obróbce. Jest to również materiał eko-
logiczny i stosunkowo tani. Ponadto drewniane konstrukcje doskonale pasują 
do każdego parku i ogrodu.

Wybierając materiał na pomoce gniazdowe (elementy ułatwiające owadom za-
kładanie gniazd), należy pamiętać, że korytarze wywiercone w materiałach in-
nych niż organiczne, takich jak drewnobeton i beton komórkowy, owady wybie-
rają rzadziej od tych zaaranżowanych w drewnie, czy trzcinie.

Do wykonania pomocy gniazdowych użyj materiałów, które spełniają następu-
jące warunki: są chętnie zasiedlane przez wybrane gatunki owadów, są natural-
ne  i ekologiczne, są powszechnie dostępne oraz możliwe do pozyskania za dar-
mo lub niewielkim kosztem, a wykonanie z nich pomocy gniazdowych nie jest 
trudne. Do ich wykonania możesz użyć drewna lipowego, bukowego, dębowego, 
robiniowego oraz z drzew owocowych. Materiał ten po dokładnym wysuszeniu 
jest bardzo trwały i chętnie zajmowany przez owady. Innym dobrym surowcem 
jest trzcina pospolita. Roślina ta występuje w Polsce powszechnie, ma szeroki 
zakres tolerancji ekologicznej i jest stosunkowo łatwo dostępna. 

Pakiety z trzciny pospolitej
Niektóre owady, takie jak murarka ogrodowa (Osmia rufa)  i miesierka lucerno-
wa (Megachile rotundata) zasiedlają puste łodygi roślin. Doskonałym materiałem 
do stworzenia pomocy gniazdowych dla tych gatunków są łodygi trzciny pospo-
litej. Łodygi trzciny muszą być suche i czyste. Nie mogą mieć żadnych uszko-
dzeń. Powinny być przycięte w taki sposób, aby z jednej strony pozostawić ko-
lanko, które posłuży jako naturalne zamknięcie korytarza. Samice wybranych 
gatunków osiągają różne rozmiary, łodygi powinny mieć zatem średnicę od 5 
do 8 mm i długość  od 100 do 250 mm. Warto nadmienić, że najwięcej komórek 
gniazdowych znajduje się w łodygach mających średnice graniczne, to jest 5 i 8 
mm. Samice murarki ogrodowej i miesierki lucernowej zagospodarowują śred-
nio około 6 rurek.

Kawałki drewna
W naturalnych warunkach murarka ogrodowa (Osmia rufa) oraz miesierka lu-
cernowa (Megachile rotundata) zasiedlają też tunele wydrążone w drewnie przez 
szkodniki. Dobrym materiałem do budowy gniazd dla tych owadów mogą być 
więc otwory wywiercone w tym surowcu. Do przygotowania pomocy gniazdo-
wych możesz wykorzystać suche drewno z lipy, robinii akacjowej, dębu, buka 
i drzew owocowych. Otwory nawierć w odstępie około 20 mm. Powinno się je 
wiercić pod lekkim kątem ku górze, aby nie gromadziła się w nich woda. Dłu-
gość korytarzy powinna wynosić od 50 do 80 mm. Wydrążone korytarze lęgowe 
nie mogą posiadać drzazg ani innych pozostałości po wierceniu, gdyż zniechęca 
to owady do zasiedlenia.
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Hotel 
dla owadów 

*do znalezienia 
w zasobniku materiałów

szczegółowy przebieg zajęć

1. zapoznaj dzieci z przykładowymi owadami, 
które mogą zamieszkać w hotelu

Mieszkańcy hotelu są efektywnymi zapylaczami i odgrywają znaczącą rolę w za-
chowaniu różnorodności biologicznej. Ponadto owady te są wyjątkowo spokoj-
ne, a większość z nich posiada mocno uwsteczniony aparat żądłowy, co sprawia 
że są bardzo przyjemnymi sąsiadami. 

2. zaplanuj z dziećmi otoczenie hotelu

Wykorzystując materiały zawarte w scenariuszu (szablon mapy, legenda za-
mieszczona przy przykładowej mapce, informacja na temat okresu kwitnienia 
roślin i aktywności zapylaczy) zaplanuj wspólnie z dziećmi układ roślin, które 
powinny znaleźć się w otoczeniu waszego hotelu. 

Proponowana dodatkowa aktywność:

1. Wydrukuj i wytnij tabliczki ze zdjęciami i opisami roślin* 
2. Wydrukuj i wytnij tabliczki z rysunkami owadów zapylających* 
3. Wydrukuj tablicę z informacjami na temat czasu aktywności zapylaczy*
4. połącz dzieci w grupy i poproś aby każda grupa wylosowała wizerunek jed-

nego z zapylaczy
5. Poproś dzieci, aby z łąki utworzonej z rysunków roślin wybrały te, z których 

nektaru może skorzystać wybrany przez nie gatunek owadów (pamiętajcie 
o korzystaniu z danych zawartych w tablicy czasu aktywności zapylaczy)

6. Przeanalizujcie wspólnie efekt zabawy: który zapylacz ma do wyboru najwię-
cej roślin? Dlaczego ważne jest zapewnienie bogatego pożytku wokół hotelu?

pomoce gniazdowe 
wykonane z drewna

pomoce gniazdowe 
wykonane z trzciny
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dodatkowe informacje (do wykorzystania w pracy):

Dlaczego zapewnienie pożytku jest ważne?
Trzmiele poszukują pyłku i nektaru w odległości około 500 m od gniazd. Każ-
dorazowy okres braku pokarmu hamuje rozwój rodzinek trzmielich, a jeśli 
trwa zbyt długo, może doprowadzić do jej wyginięcia. Wystarczą dwa dni, aby 
trzmiele zaczęły pozbywać się larw ze swojego gniazda. 

pszczoły samotnice oddalają się około 100–200 m od gniazda, by znaleźć odpo-
wiednie rośliny pokarmowe. Biorąc pod uwagę fakt, że samica murarki ogrodo-
wej wykonuje około 10–15 lotów zaopatrzeniowych, żeby zapełnić jedną komorę 
w gnieździe, im bliżej znajdują się rośliny pożytkowe, tym lepiej. Jeśli dostęp do 
pokarmu jest ograniczony, samica potrzebuje więcej czasu, by zapełnić pojedyn-
czą komórkę, co zwiększa ryzyko pojawienia się pasożytów gniazdowych. Nie-
wystarczająca ilość pożytków negatywnie oddziałuje też na stosunek liczby sam-
ców do samic. Murarki składają wtedy jaja, z których rozwijają się tylko samce. 

Menu zapylaczy
Murarki ogrodowe i porobnice wiosenne pobierają pokarm głównie z roślin 
kwitnących wczesną wiosną. Chętnie odwiedzają np. krzewy i drzewa owocowe, 
kasztanowce, dęby, wierzby oraz fiołki, jabłonie i miodunki.

Miesierki lucernowe najczęściej wybierają rośliny z rodziny astrowatych, 
bobowatych i jasnotowatych. Pszczolinka ruda szczególnie chętnie jako źródło 
nektaru i pyłku wykorzystuje kwiaty porzeczki czerwonej oraz agrestu, ale też 
hiacynty, podbiały, dąbrówki, bluszczyki, jasnoty białe i purpurowe, lilaki, pier-
wiosnki, jaskry, fiołki, barwinki. 

porobnice murówki są doskonale przystosowane do pobierania pokarmu z ro-
ślin bobowatych. 

Trzmiele w wyborze pożytku kierują się kolorem oraz kształtem kwiatów. Naj-
częściej oblatują niebieskie, żółte i białe, a im bardziej kontrastowe ubarwienie 
kwiatu, tym chętniej go wybierają. Oprócz tego preferują kwiaty symetryczne. 
Typowymi roślinami pożytkowymi dla trzmieli są rośliny okrytozalążkowe o 
szerokich i długich rurkach kwiatowych, takie jak ostróżeczka polna, orlik, 
goryczka, niecierpek pospolity, kosaciec żółty, miodunka plamista, żywokost 
lekarski, koniczyna, wyka, traganek, lnica, jasnota, nasturcja i naparstnica. Po-
nadto pobierają pyłek z chabra bławatka, żmijowca zwyczajnego, wiązówki błot-
nej, komonicy zwyczajnej i dziurawca. 
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Miodunka 
plaMista
rodzina: 
ogórecznikowate
czas kwitnienia: 
marzec – maj
roślina niska

Wyka 
ptasia
rodzina: 
bobowate
czas kwitnienia: 
czerwiec – wrzesień
roślina pnąca

szaŁWia 
lekarska
rodzina: 
jasnotowate
czas kwitnienia: 
maj – czerwiec
roślina średnioniska

podBiaŁ
rodzina: 
astrowate
czas kwitnienia: 
marzec – kwiecień
roślina niska

orlik 
pospolity
rodzina: 
jaskrowate
czas kwitnienia: 
maj – lipiec
roślina niska

sŁonecznik
rodzina: 
astrowate
czas kwitnienia: 
lipiec – październik
roślina wysoka

Melisa
rodzina: 
jasnotowate
czas kwitnienia: 
czerwiec – sierpień 
roślina niska

przeGorzan 
pospolity
rodzina: 
astrowate
czas kwitnienia: 
lipiec – wrzesień
(w drugim roku 
od wysiewu) 
roślina wysoka

koMonica 
zWyczajna
rodzina: 
bobowate
czas kwitnienia: 
maj – wrzesień 
roślina niska

Tab. 1. 
Przykładowe zestawienie roślin 

zielnych kwitnących 
w okresie aktywności różnych 

gatunków pszczół
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lucerna 
sieWna
rodzina: 
bobowate
czas kwitnienia: 
maj–wrzesień
roślina niska

ruMianek 
pospolity
rodzina: 
astrowate
czas kwitnienia: 
maj–wrzesień
roślina niska

krokus 
Wiosenny
rodzina: 
kosaćcowate
czas kwitnienia: 
marzec–kwiecień
roślina niska

ŻMijoWiec 
zWyczajny
rodzina: 
ogórecznikowate
czas kwitnienia: 
czerwiec–październik
roślina niska

leBiodka 
pospolita 
(oreGano)
rodzina: 
jasnotowate
czas kwitnienia: 
lipiec–sierpień
roślina niska

cHaBer ŁĄkoWy
rodzina: 
astrowate
czas kwitnienia: 
czerwiec–październik
roślina niska
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Tab. 2. 
Okres aktywności najczęściej 
występujących pszczół samotnic 
oraz trzmiela ziemnego
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murarka 
ogrodowa
porobnica 
murówka
miesierka 
lucernowa
porobnica 
wiosenna

pszczolinka 
ruda

trzmiel 
ziemny
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przykładowe zagospodarowanie terenu przy hotelu dla owadów

Bezpośrednio przed  budowlą, aby jej nie zasłonić, znajdują się kwiaty niskie 
i średnie, takie jak: miodunka plamista, sasanka zwyczajna, śnieżynka przebi-
śnieg, mięta, melisa, szałwia, lebiodka, tymianek, macierzanka zwyczajna. Po le-
wej i po prawej stronie hotelu znajdują się kwiaty, takie jak: sadziec purpurowy, 
rudbekia naga, hyzop lekarski, ogórecznik lekarski, rozchodnik okazały, aster 
alpejski. Rośliny są posadzone piętrowo od najwyższych do najniższych, tak aby 
nie ograniczać dostępu do światła niższym kwiatom.
 
Aby zaadaptować obszar, na którym położony jest hotel, zlokalizowano na nim 
również niewielkie  powierzchnie wysypane grubą (około 50 mm) warstwą żwiru 
i piasku. Umożliwiają one zakładanie gniazd innym gatunkom pszczołowatych. 

3. skonstruuj wspólnie z dziećmi hotel dla owadów 
(lub pakiety gniazdowe)

1. W miejscu, w którym znajdzie się hotel ustawiamy drewniane palety, jedna 
na drugiej. Opcjonalnie można je ze sobą połączyć, aby hotel był bardziej 
stabilny. 

2. Na najwyższej palecie układamy daszek (np. z blachy lub innego dowolnego 
nieprzemakającego materiału). Daszek należy przykręcić do palety. Powi-
nien wystawać około 5-10 cm poza krawędzie palety.

3. Wypełniamy puste przestrzenie materiałami gniazdowymi zgodnie z plano-
wanymi gatunkami. Otwory w pomocach gniazdowych muszą być ustawio-
ne tak, aby owady miały do nich swobodny dostęp. 

4. Zagrożenie dla rozwijających się w hotelu owadów mogą stanowić ptaki. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zakryć hotel siatką o oczku nie większym 
niż 20/20 mm. 

legenda:

hotel dla pszczołowatych

budka dla trzmieli

powierzchnia wysypana 
żwirem

pnie drzew

rośliny wysokie

rośliny średnie

rośliny niskie

suche liście, mech, 
próćhno

n

s

ew
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Część pomocy gniazdowych dla pszczół samotnic należy umieścić w marcu, na-
stępnie dokładać nowe do końca maja (dla gatunków, które pojawiają się póź-
niej).

Jeśli nie mamy miejsca na duży hotel, możemy przygotować mniejsze domki 
lub pomoce gniazdowe i umieścić je np. pod dachem lub na drzewie. Łodygami 
trzciny można wypełnić np. plastikową butelkę, od której odcina się szyjkę.

4. przygotuj otoczenie hotelu (dodatkowo)

Wspólnie z dziećmi wysiejcie nasiona roślin w zaplanowanych wcześniej miej-
scach i w przygotowanym gruncie. Nie zapomnijcie o sowitym podlaniu. 


