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Dyrektorzy  

szkół podstawowych 
 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 
 

serdecznie zaprasza  

  

nauczycieli przyrody, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy 

oraz zainteresowanych nauczycieli 
 

na konferencję 
 

Bliżej pszczół 
 

oraz wystawę edukacyjną Wydawnictwa Dwie Siostry przygotowaną na 

podstawie książki 

Piotra Sochy – „Pszczoły” 
 

 

       Każdego dnia z różnych źródeł docierają do nas informacje o masowym wymieraniu pszczół, 

także tych dziko żyjących. Na rzecz ich ochrony organizowanych jest wiele akcji społecznych, które 

pozytywnie wpływają na zwiększenie świadomości w tym zakresie. Pragniemy z Państwa pomocą 

przyłączyć się do akcji ratowania pszczół edukując przedszkolaków  i uczniów w ich przedszkolach 

i szkołach. 

Podczas spotkania uczesnicy wysłuchają wykładu wprowadzającego w problematykę ochrony 

pszczół, otrzymają informację na temat wartości odżywczych i właściwości leczniczych miodu. 

Poznają zasady funkcjonowania pasiek, otrzymają wiedzę o funkcjonowaniu zapylaczy i roślinach 

przyjaznych pszczołom.  

Razem z wydawnictwem „Dwie Siostry” zapraszamy Państwa na wystawę ilustracji Piotra Sochy do 

książki „Pszczoły”. Książka ze znakomitymi ilustracjami i świetnie opracowanym materiałem 

tekstowym wprowadza w bardzo obszerny świat pszczół. Na wystawie będziecie się Państwo mogli 

dowiedzieć jak stare są pszczoły, jakie kwiaty pszczoły najlepiej lubią, czy pszczoły tańczą, czy 

możemy żyć bez pszczół, czy Greccy Bogowie znali pszczoły i czy inni władcy świata doceniali te 

ważne i bardzo ciekawe owady. 
 

Prelegent:  Bazyli Chomiak – prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie 

Osoby odpowiedzialne:  Arlena Kiziak – doradca metodyczny   

                                        Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz                                       

Termin: 30 stycznia  2020 r.    -  godz. 15.00                                 

Ilość godzin:  2 godziny (dydaktyczne)  

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna  w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10 

Forma bezpłatna 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Zapisy na warsztaty trwają do 28 stycznia 2020r. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń 

tel. 76 838 42 93.                                                                                                                                                            
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Barbara Krzywulicz 
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