
PROJEKT „MIÓD”
w klasie 2B

WSTĘP:
Ogólnym założeniem projektu jest poszerzenie wiadomości dzieci na temat zagadnień związanych z 
miodem. Szeroko pojęta tematyka projektu pozwala na zdobycie wiedzy z wielu dziedzin poprzez 
między przedmiotowe doświadczanie dzieci.

CELE OGÓLNE:
- rozwój wiedzy przyrodniczej dzieci

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- poznanie rodzajów miodu,
- poznanie zastosowania miodu,
- wskazanie różnic pomiędzy osą, a pszczołą,
- ukazanie procesu zapylania,
- poznanie budowy kwiatu,
- poznanie etapów powstawania miodu,
- ukazanie organizacji życia pszczół w ulu,
- przybliżenie zawodu pszczelarza.

SPOSOBY REALIZACJI:
- praca indywidualna,
- praca grupowa,
- praca zbiorowa
- burza mózgów,
- gazetki tematyczne,
- praca techniczno- plastyczna,
- albumy,
- książki,
- ilustracje,
- warsztaty z pszczelarzem.

CZAS REALIZACJI: 
9-20.05.2016 r.

DZIEŃ 1 (poniedziałek):
„MIÓD – a co to?”



Pierwszym  krokiem do  realizacji  projektu  była  praca  metodą  „Burzy mózgów”,  polegająca  na 
podaniu i wypisaniu wszystkich skojarzeń dzieci ze słowem miód. Następnie uczniowie zapoznani 
ze ścianą inspiracji mieli  za zadanie wypisać wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące tematu.  
Zaciekawieni  uczniowie  w  toku  projektu  wspólnie  z  nauczycielem  poszukiwali  odpowiedzi  na 
postawione pytania.

  

DZIEŃ 2 (wtorek):
Jak powstaje?

Uczniowie podzieleni na zespoły oglądają film edukacyjny przedstawiający proces powstawania 
miodu.  Następnie  w  oparciu  o  zdobytą  wiedzę  oraz  obrazki  pomocnicze  układają  w punktach 
wypowiedź, ukazującą 5 etapów powstawania miodu.
Po realizacji zadania oglądają fotografie uli, na podstawie których wspólnie omawiają organizację 
pracy pszczół.



    

DZIEŃ 3 (środa):
Mieszkańcy łąki majowej.

Po  nawiązaniu  do  procesu  powstawania  miodu  dzieci  oglądają  ilustracje  łąki  majowej 
przedstawiającej różne kwiaty i starają się opisać elementy składające się na ich budowę. Następnie 
dostają  schemat  oraz  listę  nazw  składających  się  na  budowę  kwiatu.  Samodzielnie  podpisują 
rysunek, po czym wspólnie w grupach omawiają proces zapylania.

W  dalszej  kolejności  uczniowie  mają  za  zadanie  wymienić  mieszkańców  majowej  łąki.  Po 
wskazaniu  owadów  porównują  w  grupach  dwa  obrazki  przedstawiające  osę  i  pszczołę  – 
wymieniają  różnice  oraz  decydują,  który  z  nich  pokazuje  pszczołę.  Indywidualnie  tworzą  opis 
pszczoły.
Na koniec zajęć dzieci robią pracę techniczno- plastyczną „Pszczoły”.



  



 

DZIEŃ 4 (czwartek): 
Rodzaje miodu.

Dzieci pracując w poprzednich zespołach dostają ilustrację oraz opis jednego z rodzajów miodu. 
Wśród otrzymanych informacji mają za zadanie odnaleźć odpowiedzi na 3 zagadnienia wskazane 
przez nauczyciela:

• Kolor.
• Zastosowanie.
• Informacje dodatkowe.



  

DZIEŃ 5 (piątek):
Zawód pszczelarz.

Dzieci  uczestniczą  w  zajęciach  warsztatowych  z  panem  pszczelarzem,  podczas  których 



ugruntowują  zdobytą  wiedzę.  W  trakcie  pokazu  zobaczą  prawdziwy  ul,  prawdziwe  pszczoły, 
poznają bliżej  zawód pszczelarza oraz dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać zebrany 
miód. Na sam koniec dzieci zadają pytania, na które nie udało im się uzyskać odpowiedzi w toku 
pracy nad projektem.

  

DNI 6-8 (poniedziałek- środa):
Ochota na „małe co nieco”.

Spotkanie z lekturą „Kubuś puchatek” jako kontynuacja projektu „Miód”.



DZIEŃ 9 (czwartek):
Doświadczam i tworzę.

Dzieci przynoszą różne rodzaje miodu oraz kosmetyki powstałe na bazie miodu. Podczas degustacji 
oraz  obserwacji  koloru  odgadują  nazwy  poszczególnych  miodów.  Prezentują  też  kosmetyki  z 
wykorzystaniem miodu i opisują ich zalety.
Następnie na podstawie przyniesionych nt. miodu informacji i zdjęć tworzą w grupach plakaty, w 
których prezentują całość wiedzy zdobytej podczas trwania projektu.



  

DZIEŃ 10 (piątek):
Ekspert miodowy.

Nauczyciel rozrzuca po sali odpowiedzi na wszystkie pytania zapisane na pierwszym plakacie, a 



zdobyte podczas pracy uczniów nad projektem. Każdy z uczniów losuje jedno pytanie, a następnie 
przechadzając  się  po  sali  i  czytając  karteczki  z  odpowiedziami  ma  za  zadanie  odszukać  tę 
prawidłową.
Kiedy już uzna, że odszukał właściwą odpowiedź zapisuje ją na kartce, która stworzy z pozostałymi 
pracami  plaster  miodu.  Będzie  to  jednocześnie  podsumowująca  gazetka  informacyjna,  która 
zawiśnie na korytarzu szkolnym.

  



  


