
 

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI I ICH PODOPIECZNYCH DO UDZIA ŁU  
W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W NOWYM DWORZE  GDAŃSKIM  
ODDZIAŁ DLA DZIECI: 

„Gdzie jest pszczoła?” 
Organizator:  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gda ński Oddział dla Dzieci;  

Koordynator projektu:  Katarzyna Sarnik (Oddział dla Dzieci) 
 

Akcja przewiduje 2 etapy biblioteczne wypełnione aktywnością w bibliotece oraz 
przedszkolu lub szkole (kl. I-III) w terminie od maja do czerwca 2017r. Zgłoszenia 

placówek przyjmujemy do końca kwietnia. Ilość miejsc ograniczona! 
1. Zaproszona do projektu grupa wraz z nauczycielem uczestniczy w pierwszych zajęciach dydaktycznych pt. 

„Gdzie jest pszczoła” na terenie biblioteki (1 godzina) po ustaleniu dogodnego terminu (maj); 
2. Po zajęciach grupa otrzymuje:  

- plakat do zawieszenia w sali (do utrwalania wzrokowego 4 owadów: pszczoły, osy, trzmiela, bąka); 
- 2 styropianowe podkładki do stworzenia modeli pszczoły i trzmiela w dowolnej technice plastycznej (np. 
podczas grupowych zajęć plastycznych) – oczywiście im więcej cech oddających „oryginalnego” owada, tym 
lepiej ☺; 
- nauczyciel wypoŜycza ksiąŜkę „Pszczoły” Piotra Sochy (na jej podstawie przygotuje grupę do „egzaminu”), 
otrzymuje takŜe – w miarę zapotrzebowania - dodatkowe materiały informacyjne; 

      3.  Grupa przygotowuje piosenkę lub wierszyk lub jakąkolwiek pszczelo –trzmielową    
           zabawę, którą zaprezentuje w czasie kolejnego juŜ i jednocześnie ostatniego  
           „projektowego” spotkania w bibliotece publicznej. 

3. Drugie  - podsumowujące spotkanie w bibliotece (w terminie dogodnym dla grupy/klasy po ustaleniu z 
koordynatorem projektu): grupa zabiera ze sobą: 
-  prace plastyczne w postaci pszczoły i trzmiela (zostaną one przez nas dokładnie opisane – 

jaka grupa/klasa i skąd – jakiej placówki je przygotowała, a następnie wyeksponujemy je w 
bibliotece); 

- nauczyciel oddaje do biblioteki ksiąŜkę „Pszczoły” (wniosek dla dzieci – w bibliotece znajdą 
materiały, z których moŜna nauczyć się ciekawych rzeczy z pięknych ksiąŜek); 

- pszczelą lub trzmielową piosenkę, wiersz lub zabawę; 
- świetny humor ☺ 
 

W CZASIE SPOTKANIA „PODSUMOWUJĄCEGO”: 
- dzieci biorą udział w „egzaminie” dotyczącym pszczół i trzmieli; 
- prezentują pszczelą lub trzmielową piosenkę, wierszyk lub zabawę; 

- otrzymują certyfikaty „Doskonałego Pszczołologa”. 
 

Uwaga! PoniewaŜ zarówno zajęcia, jak równieŜ występ dzieci będzie dokumentowany (nagrania, 
zdjęcia) i prezentowany w formie krótkiego filmiku na stronie biblioteki prosimy o przekazanie nam 

listy dzieci wraz ze zgodą ich rodziców. Zapraszamy! 
 

Po co to wszystko? 
- marzymy o tym, aby kaŜde dziecko wiedziało, Ŝe poza oszałamiającym i niezwykle wciągającym światem komputerów 
i Internetu istnieją jeszcze ksiąŜki – piękne, ciekawe i przekazujące sprytnie duŜe dawki wiedzy na kaŜdy temat; 
- chcielibyśmy aby biblioteka tętniła Ŝyciem, a dzieje się tak wówczas gdy są w niej dzieci. MoŜe dzięki takim akcjom – 
będziemy kojarzyć się im dobrze i chętnie do nas wrócą ☺ 
- w czasie gdy pszczoły i trzmiele masowo giną, warto aby dzieci wiedziały jak waŜne jest Ŝycie kaŜdego z tych małych 
owadów (i dlaczego)… zatem nauczmy je rozpoznawać (na dobry początek) choć te cztery podstawowe -  czyli pszczołę 
i trzmiela oraz stojące do nich w opozycji: osę i bąka; 
- jako biblioteka wspieramy nauczycieli w edukacji kreatywnej – warto wyjść poza podręcznik (o czym przecieŜ dobrze 
Wiecie Drodzy Nauczyciele ☺), a my chętnie w tym pomoŜemy dobierając odpowiadające Waszym potrzebom 
materiały źródłowe i ofertę zajęć.  
 


