
 

                        Klecza Dolna, 29.04.2021 

Szanowni Państwo 
 

W imieniu Zarządu Fundacji APIKULTURA oraz Firmy LYSON miło nam poinformować o edukacyjnym 
projekcie video - „Kala i Pszczoły”. Projekt zrealizowany został przez Fundację APIKULTURA, Interaktywne 
Centrum Pszczelarstwa APILANDIA i Firmę LYSON. Działania Fundacji skupiają się na systematycznym 
upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Wieloodcinkowy cykl 
video to najnowsza odpowiedź na współczesny trend innowacyjnego i zdalnego kształcenia. Video ma 
umożliwić najmłodszym, skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. 
otaczającego świata. To głównie zwiększająca się liczba działań zdalnych i interaktywnych, niemal w każdej 
dziedzinie życia – ugruntowała w nas przeświadczenie o zasadności powstania cyklu video łączącego w sobie 
najważniejsze aspekty proekologiczne i edukacyjne. Główną zaletą prezentowanych odcinków jest jego 
dostępność dla niemal każdego odbiorcy; z dużym uwzględnieniem szkół oraz instytucji edukacyjnych różnego 
typu. Bohaterkami powyższej serii są pszczoły, ich tajemnice, a także przyjazna i wesoła muppetka Kala; 
dociekliwa i szczera, 9 letnia dziewczynka z dużym poczuciem humoru. Projekt łączy naukę z dobrą zabawą. W 
odcinkach zaprezentowane zostaną m. in. „pszczela kuchnia”, „niesamowite talenty pszczół”, a także dowiemy 
się dlaczego warto i należy pomagać owadom zapylającym. Zadaniem cyklu „Kala i Pszczoły” jest pobudzenie 
w najmłodszych zaangażowania, w troskę o ekosystem w którym funkcjonujemy; rolę zapylaczy w przyrodzie 
oraz aktywne dobre praktyki służące ekologii. Przygody Kali dedykowane są dla najmłodszych, dorosłych i 
seniorów. 

 
Jesteśmy przekonani, że odcinki video mogą wpłynąć na bogate urozmaicenie zajęć proekologicznych. 

W związku z powyższym istnieje możliwość przekazania dla Państwa niniejszego cyklu video do użytku 
wewnętrznego – edukacyjnego i niekomercyjnego (pakiet wszystkich odcinków serii -  do użycia podczas lekcji 
poglądowych i tematycznych, spotkań edukacyjnych, akcji społecznych, festynów rodzinnych etc.). Cykl składa 
się z 10 odrębnych odcinków, które w przystępny i twórczy sposób omawiają wybrane zagadnienia 
pszczelarskie i proekologiczne.  

 
Jednocześnie informujemy, że oficjalna publikacja odcinków na platformach internetowych oraz 

medialnych Fundacji APIKULTURA zaplanowana została na okres od 9 maja do 11 lipca 2021. Kolejne odcinki 
prezentować będziemy w co tygodniowych odstępach czasu, wraz z towarzyszącymi postami promocyjnymi na 
platformie Facebook – zachęcamy, aby udostępniać dodawane oficjalne odcinki serii na profilach Państwa 
platform społecznościowych. W zamyśle twórców materiał „Kala i Pszczoły” przeznaczony jest do użytku 
edukacyjnego również w wersjach internetowych. Będziemy bardzo wdzięczni za aktywne promowanie 
niniejszego materiału, wśród społeczności oraz szkół podstawowych, instytucji samorządowych, edukacyjnych 
i wychowawczych na terenie Państwa regionu. 

 
Jeśli powyższe materiały spełnią Państwa oczekiwania i będziecie Państwo chcieli korzystać z nich                   

w celach edukacyjnych - będziemy zobowiązani za kontakt z nami.  
 

              Z pozdrowieniami 
 

            Barbara Łysoń 
 

     Prezes Fundacji APIKULTURA 


