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Czy wiesz, dlaczego pszczoły są ważne? 
Zaznacz odpowiedzi, które uważasz za najważniejsze. 
Uwaga – nie wszystkie odpowiedzi są prawdziwe!

Bo są piękne. 
Bo zapylają kwiaty – dzięki temu

Bo produkują inne cenne produkty:
pyłek pszczeli, pierzgę, 

propolis (inaczej kit pszczeli),

mleczko pszczele. 

smacznym i zdrowym pokarmem. 

Bo produkują miód, który jest

mogą się rozwinąć owoce i warzywa,

któ
re są pokarmem dla wielu zwierząt i ludzi.

Bo są przysmakiem niedźwiedzi. Bo bez pszczół nie byłoby na świecie baw
ełny.

Bo żyją wyłącznie w ulach,

a 
on

e ła
dnie wyglądają w mieście. 

Bo bez nich życie na Ziemi

byłoby bardzo utrudnione. 

Bo pszczoły poszukując pokarmu zapylają kwiaty,

a z zebranego nektaru robią miód.

nie pracują, 
przekazują nasienie królowej

czyszczenie ula, 
karmienie larw pszczelich, 
produkcja mleczka pszczelego, 
budowanie plastrów, 
obrona i pilnowanie ula, 
zbieranie nektaru i pyłku. 

składa jaja, z których
wylęgają się młode pszczoły

Połącz w pary – czym zajmują się w ulu: 
królowa, truteń, pszczoła robotnica?



Kredką zieloną zaznacz na obrazku działania, które sprzyjają 
ochronie pszczół, a czerwoną kredką, które im szkodzą.



Znajdź drogę do ula Pszczoły nie atakują ludzi 
jeśli nie czują się zagrożone. 

Ważne, aby przy nich nie zachowywać się głośno i agresywnie,   
nie machać rękami i nie zbliżać się do gniazda czy ula.

Jeśli jednak tak się stanie, że użądli Cię pszczoła – musisz wiedzieć, 
co zrobić. Wybierz na rysunku przedmioty,  

które mogą pomóc Ci ukoić ból.

Pamiętaj, jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczeli – 
natychmiast wezwij pomoc!  

Zadzwoń po pogotowie, wezwij dorosłych!
Telefony alarmowe: 112 lub 999



Pokoloruj obrazek, 
dorysuj siebie i swoich przyjaciół. 
Jak pomagacie pszczołom?



Miód jest bardzo cennym produktem spożywczym. 
Jest smaczny, może stać w chłodnym i zacienionym miejscu 
wiele lat bez utraty właściwości. Pomaga leczyć choroby układu 
oddechowego, żołądka, a nawet niektóre problemy 
związane z sercem. 

Narysuj potrawy, w których można  
wykorzystać miód.

Na łące kwiatowej ukryły się pszczoły robotnice,  
które zbierają pyłek i nektar. Policz je.



www.jsw.pl
www.kopalniawiedzyjsw.pl

Umów się do pasieki!
Jeśli chcesz umówić się na zwiedzanie pasieki 

„Ratujmy Pszczoły - mogą żyć wśród nas” 
– zadzwoń do nas, pomożemy 

znaleźć odpowiedni termin.

Czekamy na Twój telefon w godzinach

7:00 - 15:00
od poniedziałku do piątku

32 756 44 12

32 756 43 39
lub
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