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Grupa wiekowa: dzieci 6+ 
Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania: 45-60 minut 
Cele: kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 
i sprawności manualnej, poznawanie nowych technik
plastycznych i przestrzennych, zdobywanie wiedzy na temat
ekologii i życia pszczół.

Opracowała:  Fundacja  Burza Mózgów -1-

laptop/komputer i rzutnik, 
prezentacja pt. Pszczoły Czułe Czułki (do pobrania TUTAJ), 
drewniane/tekturowe domki,
farby w kolorach żółtym, czarnym i białym, 
różne dodatki, z których będzie można zrobić skrzydła, czółki,
oczy – przeźroczysta folia, pompony, druciki, itp., 
korki po winie, szyszki, kora, małe gałęzie, 
taśma dwustronna, nożyczki, klej. 

przygotuj i zabezpiecz powierzchnię pracy,
przygotuj materiały z listy,
przygotuj sprzęt i prezentację pt. Pszczoły Czułe Czułki. 

Materiały:

Podstawa programowa: 
Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej, pogłębienie wiedzy
dziecka na temat pszczół, ich środowiska oraz ich roli w ekosystemie.

Organizacja sali: 
Uczestnicy pracują siedząc na krzesłach w ławkach bądź przy długim
wspólnym stole. Stoły zabezpieczamy płachtą malarską lub papierem
pakowym przed pomalowaniem. 

Przed zajęciami:
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Opracowała:  Fundacja  Burza Mózgów -2-

Praca domowa:
(do zadania wyłącznie późną wiosną, latem, wczesną jesienią)
Wyjdź do ogrodu lub do parku bądź lasu i zwróć uwagę na elementy
środowiska, które mogą czynić to miejsce atrakcyjnym dla pszczół.
Może nawet wypatrzysz kilka z tych pracowitych owadów przy
zbieraniu pyłku? Koniecznie zabierz na ten spacer rodziców lub innych
członków rodziny albo przyjaciół.

Przebieg zajęć:
Zacznij od zaprezentowania dzieciom materiałów pt. Pszczoły Czułe
Czułki. Opowiedz o życiu pszczół i ich środowisku. 

Rozpocznij dyskusję zadając słuchaczom pytania, żeby sprawdzić ile
zapamiętali z prezentacji, przede wszystkim skupiając się na
środowisku i jego wpływie na pszczoły i ich życie. Można w tym
miejscu zapytać dzieci, gdzie żyją pszczoły (odpowiedziami mogą być
na przykład: las, łąka, ogród). 

Porozmawiaj z dziećmi o tym, co znajduje się w ogrodzie (drzewa,
kwiaty, owoce, krzewy), czego istoty żywe potrzebują do życia (wody,
schronienia, opieki/bliskości innych), opowiedz o życiu i środowisku
pszczół. 

Pokaż dzieciom gotowy hotel dla pszczół. Rozdaj dzieciom domki 
i umieść farby oraz inne elementy w miejscu, w którym wszystkie
dzieci mogą łatwo z nich korzystać. 

Czas aby dzieci same przygotowały swoje hotele dla pszczół. Pracę
należy rozpocząć od wymalowania domków. Domek powinien być
podobizną pszczoły, dlatego należy namalować czarno-żółte paski.
Następnie z dostępnych materiałów należy przygotować skrzydła,
czółki oraz oczy. Na koniec, do środka domku trzeba powkładać korki
po winie, szyszki, korę i gałęzie. ho
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