
KLUB 4 H Dobiesławice w akcji 

czyli nasz udział w projekcie „ Na ratunek pszczołom”. 

Organizacja  akcji ekologicznych w naszym środowisku szkolnym ma bogate 

tradycje dlatego i tym razem zgłosiliśmy nasz udział w projekcie organizowanym 

przez Kluby 4H „ Na ratunek pszczołom”. W realizację projektu zaangażowali się nie 

tylko klubowicze ale także wszyscy uczniowie, dyrektor szkoły Waldemar Woźniak, 

pracownicy obsługi i wybrani rodzice. Praca nad realizacją projektu przebiegała w 

kilku etapach. 

Etap I: udział w wykładach 

W dniu 16 marca starsi klubowicze z klas V i VI  wzięli udział w  wykładach 

prowadzonych przez profesora Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie. Nasz wyjazd do Nowin został poprzedzony zajęciami, na których dzieci 

dowiedziały w jakim celu będziemy brać udział w projekcie  i jakie zadania mamy do 

wykonania. Zostały też wprowadzone w problematykę przyczyn wymierania pszczół 

oraz roli jaką pełnią w przyrodzie i gospodarce człowieka. Niezwykle ciekawy wykład 

profesora Kazimierza Wiecha poszerzył naszą wiedzę oraz dostarczył wielu cennych 

informacji na temat pszczół i innych pożytecznych owadów, roślin miododajnych oraz 

metod jakimi możemy pomóc tym owadom .Wyniesiona wiedza stała się dla nas 

inspiracją do dalszej pracy w realizacji projektu. 

 

 



 

Etap II: edukacja czyli „Kubuś Puchatek ratuje pszczoły”. 

Starsi klubowicze nauczyli się o pszczołach sporo, teraz wiedzę na ten temat 

należało rozpropagować w całej społeczności szkolnej. Któż młodszym dzieciom 

mógłby lepiej przybliżyć temat niż słynny  łasuch i miłośnik miodu Kubuś Puchatek? 

Tak powstał scenariusz inscenizacji „Kubuś Puchatek ratuje pszczoły” napisany 

przez opiekunkę klubu Jadwigę Woźniak. Przedstawienie zostało wplecione w 

szkolne obchody Dnia Ziemi przygotowane przez panie Kazimierę Lis i Jadwigę 

Woźniak. W role Kubusia Puchatka, jego przyjaciół, pszczółek, trzmieli i pana doktora 

wcielili się najmłodsi klubowicze, uczniowie klasy II. Swój udział w realizacji 

przedstawienia mieli także rodzice, którzy przygotowali stroje dla swoich pociech. 

 



 

Etap III: urządzamy rabatę miododajną i  „łączkę pszczelą”. 

Aura w tym roku nas nie rozpieszczała dlatego realizacja tego etapu projektu 

była bardzo rozciągnięta w czasie .Na początek zrobiliśmy rozeznanie w terenie 

przyszkolnym, skonsultowaliśmy nasze pomysły z Dyrektorem Szkoły i po uzyskaniu 

akceptacji co do wyboru miejsca, powstał projekt rabaty i łączki. Doborem gatunków 

roślin zajęła się Jadwiga Woźniak, zaś stroną graficzną projektu Kazimiera Lis. Przed 

budynkiem szkolnym została urządzona rabata mająca charakter równocześnie 

ozdobny i miododajny. Wokół szkoły rosną już stare lipy my zaś wzbogacamy teren o 

kwitnące krzewy, byliny i rośliny jednoroczne. W miejscu oddalonym od budynku 

szkolnego obok działki warzywnej powstaje łączka miododajna o powierzchni około 

120 metrów kwadratowych. Skład gatunkowy jest przedstawiony w projekcie. W 

bezpośrednim sąsiedztwie łączki rosną drzewa owocowe oraz krzewy aronii. W 

urządzeniu rabaty i łączki pomogli nam Pan dyrektor szkoły, oraz szkolny 

konserwator Pan Ryszard Dziubek. Mamy nadzieję, że nasze roślinki będą dobrze 

służyły pszczołom, zwłaszcza, że na tym terenie nie będą używane żadne środki 

chemiczne. 

 



 

 

 

 

 

 



Etap IV: ekologiczne maluchy 

Dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką Pani Elżbiety Makuły oraz 

uczniowie klas I-III w ramach zajęć kółka plastycznego  pod opieką Pani  Renaty 

Leszczyńskiej wykonały prace plastyczne przedstawiające życie na łące, bogactwo 

roślin i zwierząt na niej mieszkających. Niebagatelną rolę miały  oczywiście pszczoły 

wśród kwitnących kwiatów, które znalazły się na każdym niemal obrazku. 

 

 

Etap V: Święto miodu 

Głównymi wykonawcami tego etapu projektu byli uczniowie uczęszczający 

na zajęcia kółka regionalnego oraz nasza trzecia wolontariuszka, Pani Anna 

Macheta. Kółko regionalne znane jest z przyrządzania regionalnych potraw i 

wielokrotnie już uświetniało swoimi wyrobami różne szkolne a także pozaszkolne 

uroczystości. Tym razem w roli głównej wystąpił miód a uroczystość z jego udziałem 

odbyła się w dniu 26 kwietnia i nazwaliśmy  ją „świętem  miodu”. Przygotowania do 

niego trwały kilka dni bo chcieliśmy, żeby potraw z miodem i samego miodu mógł 

skosztować każdy, za to nasze stoły z potrawami przygotowanymi do degustacji 

wyglądały bardzo atrakcyjnie. Do udziału w święcie zaprosiliśmy Pana Wójta, Józefa 

Zuwałę. Degustacja potraw została poprzedzona wystąpieniem uczniów z klasy V i VI 

przygotowanym przez Jadwigę Woźniak, którzy przedstawili informacje na temat 

wartości odżywczych i leczniczych miodu, jego rodzajów oraz ciekawostki na ten 

temat. Następnie wszyscy ochoczo przystąpili do degustacji miodu, dietetycznych 

ciasteczek miodowych z otrębami ,ciasteczek „miodowych sportowców” , bułeczek 

drożdżowych z miodem i cukierków mleczno-miodowych. Prawdziwym hitem okazała 

się kasza jaglana z miodem i suszonymi śliwkami, która w naszym regionie chętnie 

była kiedyś przyrządzana w czasie żniw. Powracający z pola po ciężkiej pracy ludzie 

jedli ją na zimno z mlekiem. Doskonale chłodziła i dodawała energii. 



 

 

 



 

 

Opracowała: Jadwiga Woźniak 


