Oferta dla klas
4-6
Zapraszamy do świata pszczół

Jak wygląda świat z perspektywy pszczoły i czym
różni się od świata ludzi? To oczywiste – lecz tylko
na pozór. Dla przykładu: temperatura w ulu wynosi
36 stopni, czyli prawie tyle ile temperatura naszego
ciała. Czy to możliwe, by pszczeli mikrokosmos
i nasza ludzka rzeczywistość przenikały się
wpływały na siebie? Szukanie odpowiedzi na to
pytanie może być doskonałą zabawą!

Zapraszamy uczniów klas 4-6 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.

Poczuj się jak
prawdziwy pszczelarz!
Podczas tych warsztatów dzieci będą
wykonywać zadania z pasieki, dzięki czemu
dowiedzą się na czym polega praca
pszczelarza. Samodzielnie zbiją ramki, wtopią
węzę i włożą je do ula z pszczołami. Zrobią to
oczywiście w specjalnych ubraniach, które
nieco przypominają strój kosmonauty.
Uczestnicy poznają członków pszczelej

rodziny i ich codzienne zwyczaje. 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: 90-120 minut

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