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Jesienne miodobranie
W Szwarcwaldzkim Lesie zdążyła już opaść poranna, jesienna mgła, kiedy Niedźwiedzia Wojtka 

obudziło burczenie w brzuchu.

- Coś bym zjadł – stwierdził głośno. – Może miód?

Zaspany podniósł się z łóżka i pomaszerował do spiżarni. Przejrzał wszystkie zakamarki i ze 

zdziwieniem stwierdził, że po pysznej słodyczy nie zostało ani śladu.

- Niedobrze – pomyślał. Skąd ja teraz wezmę miód?

Czy wiesz, że …

istnieją różne rodzaje miodów? Miód nektarowy (np. lipowy) 

powstaje z nektaru kwiatowego, a miód spadziowy powstaje 

ze spadzi z drzew, czyli soku roślinnego zjedzonego, a potem 

wydalonego przez owady żerujące na liściach, gałęziach i igłach 

drzew. Słodycz spadzi wabi pszczoły, które zbierają ją z liści.



W tym czasie Wiewiórka Hanna i Sowa Anna nawlekały na sznurki piękne grzyby znalezione 

podczas spaceru. Wesoło rozprawiały o tym, gdzie powiesić aromatyczne girlandy, żeby je wysu-

szyć i ozdobić swoje domki. Z kolei Jeż Ignacy w pełnym skupieniu uszczelniał dach przed nadcho-

dzącą zimą.

- Czołem drużyno! – przywitał ich Wojtek. Nie macie przypadkiem trochę miodu?

- Jak to? – dziwiła się Anna. – Miałeś kilka pełnych słojów! Co za łasuch!

Ignacy zaczął śmiać się tak głośno, że aż zsunął się po rynnie, a narzędzia rozsypały się dookoła.

- Z twojego miodu już chyba nici. Przecież lato się skończyło – powiedział, nie przestając się śmiać.

- Wręcz przeciwnie! – wtrąciła się Hanna. Jeśli się pospieszymy, to jeszcze go znajdziemy! 

Wiem, gdzie mieszkają pszczoły!

A ty wiesz, gdzie mieszkają pszczoły?

Zaznacz ich dom ołówkiem.

dziupla

ul nora
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Ekipa zabrała plecaki i wyruszyła w głąb lasu. Jesienią jest już chłodno i szybciej zapada zmrok, 

dlatego postanowili nie spacerować zbyt długo. Po godzinie marszu zrobili jednak krótką przerwę 

na odpoczynek. W pewnej chwili Wojtek podniósł głowę, a jego wzrok utkwił w jednym punkcie.

- Co to jest? – zapytał, mrużąc oczy. – Widzicie to? Coś tam wisi.

Pozostała trójka spojrzała w tym samym kierunku.

- Aha, coś jakby domki – zamyśliła się Sowa.

- To nie domki, a pułapki – odpowiedział Jeż.

- Pułapki?! Lepiej stąd chodźmy – przestraszyła się.

- Spokojnie Aniu. Nic nam nie grozi.



Ekologiczne pułapki to urządzenia, które wabią owady swoim 

zapachem i służą do monitorowania i odławiania tych szkodliwych. 

Pomagają zdobyć cenne informacje, dzięki którym można lepiej 

chronić rośliny przed szkodnikami. Jeśli napotkasz w lesie takie 

pułapki, nigdy ich nie niszcz, ponieważ pełnią bardzo ważną funkcję! 

Ciekawostka

Drużyna maszerowała dalej. Wiewiórka opowiadała przyjaciołom o pszczołach i ich zwyczajach. 

Nie mogli uwierzyć, że to tak ciekawe i pożyteczne stworzenia. Zupełnie jednak oniemieli, kiedy 

okazało się, że praca pszczół służy zwiększeniu ilości zdrowych nasion potrzebnych do odnowienia 

lasu. Dzięki niej przybywa owoców leśnych takich jak poziomki, borówki, czarne jagody, jeżyny czy 

maliny, a także pożywienia dla ptactwa.

Pomóż pszczole odnaleźć drogę do ula.



-  A co z miodem? – zainteresował się Niedźwiedź? Po co one go właściwie produkują?

- Żeby mieć co jeść – odpowiedziała Hanna. – Pszczoły są bardzo pracowite 

i przewidujące, więc wiosną i latem gromadzą go tyle, ile mają sił, żeby wystarczyło im na zimę. 

- Nareszcie! – ucieszył się Ignacy. Są ule! Weźmy tylko tyle miodu, ile potrzebujemy, 

a resztę zostawmy pszczołom.

Drużyna zapakowała miód do plecaków i ruszyła do domu. Po powrocie wspólnie zabrali się 

za przygotowanie pysznych naleśników z miodem.

Od starożytności miód jest wysoko ceniony jako lek. Pomaga w wielu dolegliwościach, np. bólu 

gardła albo brzucha. I do tego nigdy się nie psuje!

Złocista słodycz

Policz dzbany z miodem i pokoloruj odpowiednią liczbę kwadratów.



Miodowe naleśniki

1 szklanki mąki pszennej

2 jajek

Poproś mamę lub tatę o pomoc. 

Potrzebujesz:

szczypty soli

cynamonu

3 łyżek masła 

lub oleju roślinnego1 szklanki mleka
3/4 szklanki wody kilku łyżek miodu

1. Wsyp mąkę do miski i dodaj jajka, mleko, wodę i sól.

2. Zmiksuj lub wymieszaj na gładkie ciasto.

3. Dodaj roztopione masło lub olej roślinny 

i wymieszaj raz jeszcze.

4. Smaż naleśniki na dobrze rozgrzanej patelni. 

Przewrócić na drugą stronę, gdy spód 

naleśnika będzie już ładnie zrumieniony i ścięty.

5. Po wyjęciu na talerz posmaruj miodem 

i posyp cynamonem.

Smacznego!

Nasi przyjaciele już wiedzą, jak ważne są pszczoły. Jednak ich populacja 

maleje. Czy wiesz, jak wspólnie możemy zadbać, by żyło im się lepiej? 

Oto kilka wskazówek:

Zakładajmy w ogrodach, na balkonach, wokół domów 

kąciki z roślinami miododajnymi.

Stosujmy nawozy naturalne.

Nie wypalajmy traw!

Zapewnijmy pszczołom dostęp do wody, np. w spodeczku lub doniczce.

Załóżmy domek dla pszczół.



To był dzień pełen wrażeń. Leśna brygada przygotowuje się do zimy, 

bo razem z nią nadejdą nowe wyzwania! Do zobaczenia!


