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Zakres organizacyjny innowacji pedagogicznej 

 

1. Rodzaj innowacji pedagogicznej: programowa 

2. Autor/autorzy innowacji pedagogicznej: Bernadeta Wolańczyk, Monika Moń 

3. Zakres innowacji pedagogicznej: Realizacja programu będzie się odbywała 

w ramach zajęć świetlicy.  

4. Obszar tematyczny innowacji: Założenie i uprawa rabaty kwiatowej z roślinami 

wspomagającymi pszczoły na trawniku szkolnym. W każdym roku szkolnym 

przewidziane jest zrealizowanie zajęć w ramach których będzie przygotowane miejsce 

posadzenia odpowiednich roślin, ich pielęgnacja i późniejsza obserwacja efektów. 

Włączenie się w promowanie akcji wspierających Narodową strategię ochrony 

polskich pszczół. 

Proponowane obszary tematyczne: 

a) Wyznaczenie i przygotowanie miejsca na rabatki kwiatowe;  

Wyznaczenie i przygotowanie na trawniku szkolnym miejsc na rabaty 

kwiatowe. 

b) Dobór odpowiednich roślin; 

Dobranie roślin przyjaznych pszczołom. 

Współpraca z portalami podejmującymi tematykę zagrożeń i ochrony pszczół 

http://www.pomagamypszczolom.pl 

https://www.greenpeace.org/poland/tag/pszczoly, 

https://adoptujpszczole.pl,  

c) Sadzenie kwiatów i pielęgnacja rabatki  

Praca na rabatach - sadzenie kwiatów i pielęgnacja. 



d) Obserwacje owadów, spotkanie z pszczelarzem, budowa domków dla 

owadów 

Obserwacja owadów na rabacie, dokumentowanie efektów pracy 

e) Przygotowanie rabaty do zimy 

Prace jesienne mające przygotowanie rabatek do zimy. 

5. Zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych: Miejsce na rabatki kwiatowe trawniku szkolnym. Zestawy 

nasion zebrane na łąkach i w przydomowych ogrodach przez uczniów i nauczycieli. 

6. Przewidywany czas realizacji: 01.09.2019 r., czas trwania 3 lata szkolne 

Zakres merytoryczny innowacji pedagogicznej 

1. Cel główny: 

Nauczenie uczniów dbanie o środowisko naturalne. Włączenie się w Narodową Strategię 

Ochrony Owadów Zapylających. Uświadomienie faktu, że prawie 80 proc. roślin 

występujących w Polsce jest zapylana przez owady. Gdyby nie pszczoły, te rośliny nie 

mogłyby się rozmnażać. Spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90 proc. 

żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Bez pszczół nasz świat byłby 

ubogi, smutny, pozbawiony kolorów i smaków. Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają 

kluczową rolę w naszym ekosystemie. Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od 

procesu zapylania. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 

odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie 

tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żywności. Co stałoby się z zapylaniem? Jak 

mogłoby się odbywać? Ręczne zapylanie jest niezwykle drogie, powolne i wymaga 

ogromnych nakładów pracy. Globalna wartość ekonomiczna zapylania przez pszczoły została 

ustalona na 265 milionów euro rocznie. Tak więc z punktu widzenia samej ekonomii, opłaca 

nam się chronić pszczoły. 

Uczniowie będą pracować wspólnie, uczyć się od siebie nawzajem, rozwijać swoje 

kompetencje społeczne i przyrodnicze. 

2. Cele szczegółowe: 

 uczeń zapozna się z rolą pszczół dla środowiska, 

 uczeń pozna rośliny przyjazne pszczołom i owadom, 

 uczeń pozna portale internetowe zajmujące się tematyką ochrony pszczół 

 uczeń pozna podstawowe prace pielęgnacyjne w ogrodzie, 

 uczeń nauczy się współpracować grupie. 



3. Opis innowacji pedagogicznej: 

 Innowacja programowa ma za zadanie nauczyć uczniów przygotować miejsce i  

uprawiać na trawniku szkolnym rośliny przyjazne pszczołom, które zapewniają tym 

pożytecznym owadom pokarm: nektar i pyłek.  

 Spodziewane efekty: 

 uczeń zapozna się z rolą pszczół dla środowiska, 

 uczeń pozna rośliny przyjazne pszczołom i owadom, 

 uczeń pozna podstawowe prace pielęgnacyjne w ogrodzie, 

 uczeń pozna portale internetowe zajmujące się tematyką ochrony pszczół 

 uczeń nabywa umiejętności pracy w zespole. 

4. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych: 

W trakcie realizacji innowacji, ewaluacji będą poddawane scenariusze działań celem 

wprowadzania potrzebnych modyfikacji. 

5. Sposób oceny osiągnięć uczniów: 

Ocena osiągnięć uczniów będzie dokonywana poprzez obserwację uzyskanych 

efektów i dokumentowana zdjęciami rabatek. 


