Oferta dla klas
1-3
Zapraszamy do świata pszczół

W świecie dziecka pszczoły nie zawsze mają dobrą
reputację. Często gonią bohaterów kreskówek,
którzy uciekając w panice, przebiegają przez
zamknięte drzwi i pozostawiają za sobą wielką
dziurę. Choć to tylko fikcja, jest bardzo sugestywna
– sprawia, że już małe dzieci odczuwają lęk przed
pszczołami.

Tymczasem ludzie w ogóle nie interesują pszczół! Nie
mamy im nic do zaoferowania. To osy, nachalne i niemal
wszystkożerne, naprzykrzają się nam w letnie dni. Warto
rozróżniać te dwa owady tym bardziej, że poznawanie
zwyczajów pszczół może być świetną, edukacyjną zabawą!
Zapraszamy uczniów klas 1-3 do poznania tajemnicy świata
pszczół poprzez uczestnictwo w warsztatach, na których
stara wiedza jest przekazywana w nowoczesny sposób.
Sami wybierzcie, które warsztaty pasują do
Waszej grupy.

Poznawaj, twórz
i odkrywaj
Gra terenowa polegająca na poznawaniu
pszczelego świata podczas rozwiązywania
zagadek i szukania na nie odpowiedzi. Część z
nich znajduje się na specjalnych tablicach
edukacyjnych, które oczywiście trzeba znaleźć.
W trakcie zabawy dzieci dowiedzą się między
innymi jak komunikują się ze sobą pszczoły,
jak wygląda codzienne życie ula i co robi
pszczoła, gdy już zbierze pyłek. Spotkanie
odkryje przed uczestnikami niesamowity
porządek tego tajemniczego mikrokosmosu

i pomoże lepiej zrozumieć najważniejsze
owady na świecie.

Budowa domków
dla owadów
To nie tylko budowa domków dla owadów, ale także zwrócenie
uwagi na to skąd pszczoły biorą pożywienie i jaki my, ludzie, mamy
na to wpływ. To również opowieść o pszczołach, których nie znamy.
O pszczołach, które zakładają gniazda w ziemi lub kradną je innym
owadom. W końcu oprócz pszczół miodnych zamieszkujących ule,
jest jeszcze 450 innych gatunków pszczół w Polsce!

Warsztaty woskowe
Niewiele osób wie skąd się bierze wosk. Na tych warsztatach
uczestnicy nie tylko zdobędą tę nieco tajemną wiedzę, ale także
sami pozyskają wosk z ramek. Zrobią to m.in. po to, aby
następnie samodzielnie zrobić świecę oraz prawdziwie
ekologiczny materiał – woskowijki. Przy okazji dowiedzą się
także po co pszczołom wosk i jakie ma właściwości.

Uwaga! W ramach warsztatów chętne osoby będą mogły zajrzeć
do ula – oczywiście w ochronnym stroju i pod czujnym okiem
pszczelarza.

Cena warsztatów: 25 zł/os.
Warsztaty dostępne od maja 2020
Po warsztatach uczestnicy będą mogli obejrzeć pracownię
pszczelarską, zagrać w pszczelarskie gry, wybiegać się na
świeżym powietrzu i pobyć w naszej magicznej przestrzeni.
Dodatkowo oferujemy:
ognisko (w cenie warsztatów)
kiełbaski i pieczywo (5 zł/os)
zupa pomidorowa (5 zł/os)
Czas trwania: 90 minut

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
Zapraszamy do współpracy.
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