Oferta dla
przedszkoli
Zapraszamy do świata pszczół

Czasem myśląc o pszczołach boimy się ich…
Najbardziej tego, że nas użądlą. Całkowicie
zapominamy wtedy, ile dobrego robią dla świata te
małe zwierzaczki. Tak… pszczoła to też zwierzę –
jak kot czy pies.

A gdybyście jednak wyobrazili sobie, że obok Was lata
pszczółka Maja? Już przestaje być strasznie, prawda?
Mam tak samo: szanuję pszczoły i jestem ostrożny, ale
już się ich nie boję – może też dlatego, że mam super
strój, który mnie dodatkowo chroni :)
Zapraszamy przedszkolaków do poznania tajemnicy
świata pszczół poprzez uczestnictwo w warsztatach.
Jakich? Sami wybierzcie, które warsztaty pasują do
Waszej grupy.

Warsztaty
plastyczne
na których uczestnicy sami
zbudują UL.
Czy zdążą? Tak, bo będzie on wierną
kopią utworzoną z kartonów. A w nim
kartonowe ramki i również wykonane
przez uczestników pszczoły. Podczas
tych warsztatów uczestnicy zapoznają
się ze składem rodziny

pszczelej, dowiedzą się kim jest
królowa, dlaczego jest tylko jedna.
Albo to – dlaczego komórki w
plastrach są sześciokątne? :)

Warsztaty
dynamiczne
spotkanie inspirujące tematyką rodziny pszczelej i jej
niesamowita strukturą sprawiająca, że wszystko chodzi jak
w zegarku.
Na tych warsztatach dzieci będą się uczyć poprzez uczestnictwo
w zadaniach ruchowych. Dowiedzą się przy tym 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.

Warsztaty woskowe
Umówmy się – prawie nikt nie wie skąd się bierze wosk
(odpowiedź „z ula” się nie liczy).
Na tych warsztatach uczestnicy nie tylko się tego dowiedzą,
ale także sami pozyskają wosk z ramek. Zrobią to m.in. po to,
aby móc samemu zrobić świece 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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