
SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

I WCZESNOSZKOLNYM
 

O BIORÓŻNORODNOŚCI



BAJKA "ORKIESTRA NA ŁĄCE"

Przed Wami trzeci i ostatni letni scenariusz, który stworzyliśmy w ramach zajęć "Lato w mieście".
Scenariusz poświęcony jest bioróżnorodności. Zanim rozpoczniecie temat proponujemy przeczytać
dzieciom bajkę, którą stworzyliśmy wspólnie z naszym słowackim partnerem - Daphne. Bajka
zatytułowana "Orkiestra na łące"  opowie dzieciom o odwiedzinach naszej trójki bohaterów u
pewnej rodziny królików, która zajmowała się uprawą warzyw w swoim ogródku. Bajkę można
przeczytać albo wysłuchać nagrania w wykonaniu Joanny Jabłczyńskiej.

SŁÓW KILKA O PSZCZOŁACH MIODOWYCH

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg

Gdzie mieszkają pszczoły miodne?
Jak długo żyją pszczoły miodne: królowa, robotnice, trutnie?

Jednym z owadów, który szczególnie cierpi w wyniku ingerencji człowieka, jest pszczoła. Pokażcie
dzieciom jedną lub kilka kreskówek o pszczołach, które można obejrzeć na Youtube:   

Sprawdźcie zapamiętane przez dzieci informacje, zadając im kila pytań. 

https://tuptuptup.org.pl/orkiestra-na-lace/
https://www.youtube.com/watch?v=0oRJZj6VzEs
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg


Nasze propozycje ruchów dzieci:

OBROSTKI LETNIE są prawdziwymi rekordzistami. Potrafią przenieść duże ilości pyłku na odnóżach.
W zbieraniu pyłku samotnicom pomagają szczotki na odnóżach, wyposażone w długie włoski.
Dzieci powoli krążą po sali, unosząc nogi, jakby dźwigały na nich duży ciężar.

MURARKI zbierają pyłek szczotkami znajdującymi się na brzuchu. Gdy znajdują się na kwiatku,
potrząsają odwłokiem, zbierając pyłek.

Jaka rolę pełnią: królowa, robotnice, trutnie?
Jakie zadanie mają pszczoły?
Kto opiekuje się pszczołami miodnymi?
Jakie inne zwierzęta przyczyniają się do zapylania roślin?
Co powstaje dzięki przenoszeniu pyłku przez zapylacze?
Jak możemy pomóc zapylaczom?

PRZEDSTAWIENIE PSZCZÓŁ SAMOTNIC

Pszczoły samotnice - czy coś Wam to mówi? Pewnie nie. Więc czas dowiedzieć się, jakie są ich
gatunki i jak przystosowują się do środowiska, w którym żyją.

Pokażcie dzieciom wydrukowane wcześniej zdjęcia pszczół. Z drugiej strony zdjęć znajduje się opis
przyzwyczajeń, zachowań lub cech budowy poszczególnych gatunków pszczół. Dzieci wstają z
miejsc i ustawiają się w sali lub ogrodzie, gdzie nie ma ławek. Pokażcie po kolei zdjęcia pszczół i
krótko opowiedzcie o ich zwyczajach. Zadaniem dzieci jest odegranie/pokazanie tego, co robi dana
pszczoła.

Zdjęcia pszczół można pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ah-te-pszczo%C5%82y.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ah-te-pszczo%C5%82y.pdf


Dzieci czołgają się po podłodze, poruszając biodrami na boki.

MIESIERKOWATE używają kawałków liści do wyściełania komór w gnieździe.
Dzieci udają, że tną liście na kawałki.

PSZCZOŁY Z RODZINY SMUKLIKOWATYCH przenoszą pyłek na tylnych odnóżach i odwłoku.
Dzieci poruszają się, trzymając piłkę tenisową na głowie lub schylają się i próbują iść, utrzymując ją na
plecach.

POROBNICE WŁOCHATKI są niezwykle wytrzymałe. Uaktywniają się pod koniec zimy i wczesną
wiosną (koniec lutego, początek marca), gdy inne pszczoły wciąż zimują. Są bardzo ruchliwe, przez
co łatwiej im się ogrzać. Pszczoły te są też znakomitymi lotnikami. Potrafią lecieć bardzo szybko, po
czym zatrzymać się w locie i unosić w tym samym miejscu przez minutę.
Dzieci biegają po sali, udając, że im zimno, następnie ćwiczą, by się ogrzać (robią przysiady, rozciągają
się, skaczą). Próbują manewrować w locie i udawać, że latają w miejscu.

KORNUTKI mają długie czułki (głaszczki wargowe).
Dzieci udają, że ich palce to czułki.

NĘCZYN to kukułka wśród pszczół. Składa jaja w gniazdach innych samotnic. 
Dzieci skradają się, szukając gniazd innych pszczół.

ZADRZECHNIE mają silne żuwaczki, dzięki którym mogą żuć drewno.
Dzieci udają, że żują.

PSZCZOLINKI wykopują żuwaczkami długie korytarze w piasku lub zbitej ziemi. Główny korytarz
rozgałęzia się na dwie lub trzy odnogi zakończone komorami. Ich ścianki są wzmocnione
i wygładzone woskiem. Budowa takiego gniazda jest ciężka, dlatego pszczoły muszą odpoczywać –
wtedy można je zauważyć, gdy wystawiają głowy znad kopca i obserwują wejście do gniazda.
Dzieci czołgają się po dywanie i udają, że rękami wykopują gniazdo (jak kret), następnie odpoczywają
chwilę, prostując się i rozglądając wokół.

SŁODKIE BUŁECZKI

Samice pszczół samotnic zbierają wszystkie pyłki i nektar dla swoich młodych. Jest to dobra okazja,
żeby zrobić małą przerwę i przygotować swoją własną pyszną “bułeczkę z pyłku”. 

Będą nam potrzebne (składniki dla ok.25 osób): 100 gr. masła, 120 gr. marmolady pomarańczowej, 2
paczki biszkoptów, kilka garści wiórków kokosowych, miska i łyżka do wymieszania “ciasta”, wałek,
torebki strunowe, papierowe foremki do babeczek (opcjonalnie).

Przygotujcie biszkopty i dajcie każdemu z dzieci kilka z nich – będą mogły je samodzielnie
pokruszyć. Poproście o włożenie biszkoptów do torebek a następnie o ich zamknięcie.

Gdy wszystkie woreczki będą szczelnie zamknięte, czas na miażdżenie  Każde z dzieci po
kolei, bierze wałek i wałkuje woreczek tak, aby rozkruszyć wszystkie biszkopty. Oczywiście
jeśli Wasze dzieci są za małe na korzystanie z wałka, biszkopty można też kruszyć ręcznie.



Do tej zabawy nie potrzebujemy żadnych materiałów. Wystarczy trochę przestrzeni,
najlepiej w otoczeniu drzew. Truteń to samiec pszczół - my o tym wiemy, ale dzieci pewnie
nie, więc zacznijmy od tego, aby wytłumaczyć dzieciom kim on jest. 

Następnie przejdźcie do wyjaśnienia, w jaki sposób truteń szuka schronienia na noc. Przede
wszystkim szuka odpowiedniej szczeliny. Jeśli mu się nie uda, siada na dowolnej roślinie i
wbija w nią swoje żuwaczki. W ten sposób truteń potrafi się utrzymać przez całą noc. A
teraz czas na zabawę, aby każde dziecko zrozumiało, jak wyglądają dnie i noce Pana
Trutnia. 

Opowiedzcie, co truteń robi w ciągu dnia (poniżej znajduje się nasza historia). Poproście
dzieci, aby biegały po ogrodzie i udawały pszczoły. Gdy w naszej opowieści nastaje noc,
wszystkie pszczółki muszą zatrzymać się i złapać dowolnej rośliny lub gałązki drzewa. Tak
zasną i spędzą noc.

Gdy biszkopty zostaną pokruszone, wrzućcie wszystkie ciastka do miski. Dołóżcie do nich masło
i dżem. Wymieszajcie wszystko dokładnie. 

Każde dziecko dostaje kawałek „ciasta” i formuje z niego „bułeczkę”, którą obtacza w wiórkach
kokosowych i wkłada do foremki na babeczki. “Bułeczki z pyłku” gotowe. Sprawdźcie wspólnie,
czy przypominają pokarm stworzony przez pszczoły samotnice.

CZY TRUTEŃ ŚPI W NOCY? - ZABAWA RUCHOWA



NASZA HISTORIA
Jest śliczny dzień. Trutnie latają po łące, szukając innych pszczół samotnic. Nagle… cóż to?! Nadlatuje
osa! Trutnie szybko uciekają i chowają się przez nią. Uff, na szczęście ich nie zauważyła. Nastaje noc. 
I znów wstaje dzień. Trutnie są głodne. Wyruszają na poszukiwanie nektaru i pyłku kwiatów.

TWORZYMY DOMEK DLA PSZCZÓŁ MURAREK

Na zakończenie przygody z pszczołami, stwórzcie wspólnie hotel dla pszczół i pokażcie dzieciom,
jak można im pomóc.

Będą nam potrzebne: puszka (po kukurydzy, groszku, mleku skondensowanym, ok. 400 ml), juta lub
podobny materiał, trzcina, suche łodygi rdestu, puste łodygi bzu, sekator, klej, gips, woda, sznurek 
i nożyczki.

Jeśli udało się Wam zebrać już wszystkie potrzebne materiały na hotel dla pszczół, czas
przejść do jego stworzenia. Zacznijcie od samej puszki – należy nakryć ją materiałem. 

Potnijcie trzcinę/łodygi na kawałki, tak aby miały tę samą długość co wysokość puszki. 

Zmieszajcie odrobinę gipsu z klejem i użyjcie go do przyklejenia kawałków trzciny/łodyg
do dna puszki, od środka. 

Tak powstały prosty hotel dla pszczół można zawiesić w dogodnym miejscu, np. na płocie lub
altanie, na wysokości około metra. Większość pszczół lubi światło i ciepło, dlatego hotel powinien
zostać umiejscowiony tak, by przez większość dnia znajdował się w słońcu. Wejście do hotelu lepiej
skierować na wschód niż na zachód, ponieważ pszczoły wykazują większą aktywność rano. Niech
każdy artysta weźmie stworzony przez siebie hotel dla pszczół i powiesi go w swoim otoczeniu.
Będzie miał możliwość obserwacji, kiedy już pojawi się w nim jakiś mieszkaniec.



Przyroda potrzebuje bioróżnorodności. Dajmy jej więc kwieciste trawniki, sadźmy drzewa owocowe
 i bujne krzaki, aranżujmy skalniaki z pachnącymi roślinami i sadzawkami. Takie środowisko może być
doskonałym schronieniem dla wielu gatunków owadów i bezkręgowców, a także miejscem
gniazdowania pszczół i innych błonkoskrzydłych.

Kawałek „dzikiego” ogrodu, który nie jest regularnie koszony, może służyć jako kryjówka dla owadów 
i bezkręgowców. Jest to miejsce, którym celowo się nie zajmujemy – zostawiamy je do dyspozycji
natury. Wiele gatunków pszczół i innych błonkoskrzydłych znajduje schronienie w stosach drewna,
drewnianych ogrodzeniach lub kopcach piasku i gliny. Trzcinowe maty na płotach, trzcinowe dachy
lub ozdobne kawałki łodyg bambusa są doskonałym miejscem na założenie gniazda.

KWIAT NIE JEDEN MA KOLOR

Przed zabawą przygotujcie obrazki kwiatów na łące z siedzącymi na nich owadami zapylaczami 
(wydrukowane wcześniej rysunki możecie zalaminować, aby wykorzystać je do innych zabaw) 
oraz czarno-białe obrazki kwiatów do pokolorowania. Pokażcie dzieciom rysunki 4 różnych 
kwiatów (tych bez owadów) i powtórzcie wspólnie z nimi ich nazwy.

Następnie przypomnijcie sobie wspólnie, jakie owady można spotkać na łące. Przy każdym 
owadzie zachęćcie dzieci do naśladowania sposobu ich poruszania się. Teraz rozdajcie 
dzieciom czarno-białe obrazki kwiatów do pokolorowania.

Poproście dzieci, aby położyły swoje kwiaty na rozłożonych na dywanie rysunkach tych samych 
kwiatów z owadami. Gdy kolejne dziecko odkłada swój obrazek, pokazuje, w jaki sposób 
porusza się owad, który jest na zdjęciu.

Rysunki kwiatów możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%
A8ce_kwiaty.pdf, a kwiatów z owadami - tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%
A8ce_kwiaty-i-owady.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%A8ce_kwiaty.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%A8ce_kwiaty.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%A8ce_kwiaty-i-owady.pdf
https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/na-%C5%82a%CC%A8ce_kwiaty-i-owady.pdf


W zależności od wieku, dziecko może samo podać nazwę kwiatu, na którym siedzi owad, lub
powtórzyć tę nazwę za Wami. Kolejność odkładania zdjęć z kwiatami może być dowolna. Można
również ustalić, że dzieci odkładają kwiaty jednego gatunku równocześnie (na przykład: pierwsze
zdjęcia, które należy odłożyć, przedstawiają kwiaty z motylami. Dzieci imitują sposób poruszania się
motyla i podają jego nazwę).

GDY JUŻ WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZOSTANĄ UŁOŻONE… zapytajcie dzieci, dlaczego owady przylatują na
łąkę. Dzięki temu zadaniu dzieci zrozumieją, że obecność owadów jest spowodowana dużą ilością
kwiatów na łące. Świadczy to o tym, że łąka jest różnorodnym i dobrze funkcjonującym środowiskiem.

POSZUKIWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI

Teraz czas na podsumowanie. Czemu bioróżnorodność jest tak ważna, gdzie możemy jej szukać i jak ją
chronić? Zapytajcie dzieci, czego się dowiedziały w trakcie zajęć i zróbcie podsumowanie. Na koniec
zaproponujcie wyjście na spacer, najlepiej do parku lub pobliskiego lasu. Weźcie ze sobą mapę
poszukiwań bioróżnorodności. Instrukcja jej wykorzystania jest prosta - dzieci muszą jak najszybciej
znaleźć wszystkie elementy bioróżnorodności na niej zaznaczone. Ten, kto znajdzie wszystkie
elementy jako pierwszy, wygrywa! 

Mapę poszukiwań możecie pobrać tu: https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/bioróżnorodność.pdf

https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/bior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87.pdf



