
Zabawa plastyczna „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 

W dniu 27 września 2020 r. podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 

zorganizowana została zabawa plastyczna pt. „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują”. 

„W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz .Choć mniej trudzą się i mniej 

brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz”- te słowa piosenki Kabaretu Starszych Panów  

nawiązują do aury podczas drugiego dnia imprezy plenerowej, która odbyła się 26 i 27 września 

w Barzkowicach. I właśnie o tym, aby dzieci się nie nudziły, pomyśleli Organizatorzy 

przygotowując zabawę plastyczną. Choć pogoda nie skłaniała do niedzielnej wycieczki,  

to jednak deszcz nie odstraszył rodziców, gdyż wielu z nich wraz ze swoimi pociechami 

odwiedziło niebieski namiot przed sceną. To właśnie tam odbywała się zabawa plastyczna  

dla najmłodszych, nad którą czuwały panie z Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń 

i Wydawnictw, Pani Jolanta Gapys, główny specjalista oraz Pani Izabela Świgoń, starszy 

specjalista. Dla każdego uczestnika zabawy przewidziano okolicznościowy upominek, który 

był miłym uwieńczeniem wysiłku włożonego w pracę. 

W tym miejscu składamy gorące podziękowania dla fundatorów: Infra-Port sp. z o.o., 

Prezydenta Miasta Stargard oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie 

Wszystkim dziękuje i zaprasza na kolejną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską, która odbędzie 

się w dniach 10-11 kwietnia 2021 r. 
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 Fot. 1. Prace uczestników zabawy plastycznej „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 



 

Fot. 2. Efekty pracy najmłodszych artystów podczas zabawy plastycznej  

„Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 

 

 

   

Fot. 3,4. Uczestnicy zabawy plastycznej „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 

 



   

   

    
Fot. 5-10. Uczestnicy zabawy plastycznej „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 



  

  

    

Fot. 11-16. Uczestnicy zabawy plastycznej „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują” 

 



 

             

Fot. 17. Organizatorzy zabawy plastycznej „Pszczółki pilnie pracują i miód nam produkują”-   

od lewej Izabela Świgoń, Jowita Kanicka, Dariusz Kłos Dyrektor ZODR w Barzkowicach 

 i Jolanta Gapys. 

 


