Oferta i program warsztatów
„Kochajmy pszczoły”
dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Poznajemy świat pszczół i warsztat pracy pszczelarza”
Scenariusz warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników, uwzględnia zagadnienia z podstawy
programowej dla odpowiednich etapów nauczania.
Warsztaty obejmują szeroką paletę doznań, które można podzielić na pięć rodzajów aktywności:
1

W części „Przybliżenie wiedzy o pszczołach oraz pracy pszczelarza”: krótka prelekcja, ciekawy ﬁlm
„Jak powstaje miód”, prezentacja multimedialna oraz autentyczne wyposażenie pasieki.

2

W cz. wielozmysłowej poznają świat pszczół poprzez zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu.

3

W cz. ruchowej zapoznają się z tańcami pszczół i dowiadują się w jakim celu pszczoły tańczą.

4

W cz. plastycznej zaplanowane jest wykonanie świeczki z woskowego plastra.

5

W cz. prozdrowotnej dowiadują się o zdrowotnych właściwościach produktów pszczelich.

ź

pakiet

ź

ź

ź

ź

ź

75 min

z degustacją miodów i świeczką – cena:

10–17 zł/os*

„Świat owadów – pszczoły i mrówki”
Panel edukacji przyrodniczej podczas którego uczestnicy mają okazję zapoznać się i porównać
fascynujący świat owadów pożytecznych.

ź

pakiet

75 min

z degustacją miodów

– cena:

10–17 zł/os*

Opcje dodatkowo płatne: słoiczek miodu 50/260 g i/lub z samodzielnym wykonaniem przez uczestników
okazjonalnej świeczki np.: z okazji Dnia Mamy lub Taty, Babci i Dziadka, Rodziny lub Świąt Bożego
Narodzenia. Cena pakietu z dodatkowymi atrakcjami – do ustalenia.

„Latem bezpiecznie z owadami”
Krótki panel edukacyjny, którego celem jest ukształtowanie właściwych zachowań w przypadku kontaktu
z owadami żądlącymi.

ź

pakiet

45 min

z degustacją miodów

– cena:

8–15 zł/os*

Warsztaty mogą być prowadzone w grupach 20–40-osobowych. Jednego dnia możliwe jest przeprowadzenie
warsztatów dla 5 grup. Opłata pobierana jest jedynie za osoby obecne. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach
placówki zamawiającej. Warsztaty mogą być również prowadzone częściowo w języku angielskim.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej lub fanpage’a,
gdzie będą mieli Państwo okazję zapoznać się z opiniami nt. warsztatów oraz obejrzeć zdjęcia.
*

Zadzwoń lub napisz i zapytaj o szczegółową ofertę!

Warszawa, Łódź i okolice

tel.: 508 073 306

e-mail: kontakt@kochajmypszczoly.pl

Poznań, Łódź, Zielona Góra i okolice

tel.: 507 349 818

e-mail: poznan@kochajmypszczoly.pl

www.kochajmypszczoly.pl

/pokochajpszczoly

