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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12



Διάρκεια
2 ώρες 20 λεπτά συνολικά (με δύο διαλείμματα – 10 λεπτά το καθένα)
Πρώτο μέρος – 30 λεπτά
10 λεπτά διάλειμμα
Δεύτερο μέρος – 60 λεπτά
10 λεπτά διάλειμμα
Τρίτο μέρος – 30 λεπτά

Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδιού:
Ανάμειξη και συνδυασμός προϊόντων για την παραγωγή μελιού. Κουίζ για τις
μέλισσες. Κατασκεύη κεριών χρησιμοποιώντας κερί μέλισσας.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει και τις 5
αισθήσεις των συμμετεχόντων (όραση, ακοή, μυρωδιά, αφή και γεύση). Χάρη σε
αυτό, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γνωστικές λειτουργίες κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ημερολόγιο
Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του σχολικού
έτους, καθώς το εργαστήριο δεν περιλαμβάνει επίσκεψη στο μελισσοκομείο ή
παρουσίαση ζωντανών μελισσών. Ωστόσο, εάν μετά από αυτήν τη δραστηριότητα,
η τάξη αποφασίσει να κάνει μια επίσκεψη στο μελισσοκομείο για να εμπεδώσει τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι μήνες στο τέλος
της άνοιξης και του καλοκαιριού είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου (στο τέλος
αυτής της δρασηριότητας υπάρχουν μερικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά
με μια πιθανή επίσκεψη στο μελισσοκομείο).

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Προετοιμασία
Πριν από τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάσει όλο το υλικό
ώστε να το παρέχει στα παιδιά κατά την έναρξη αυτής της δραστηριότητας.

Στην αρχή του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να πει στους μαθητές τι θα
κάνουν στην τάξη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.

Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος (χρόνος: 30 λεπτά), βάσει παρουσίασης, οι μαθητές
γνωρίζουν καλύτερα για τις μέλισσες: τη δομή της δραστηριότητας, τις διαφορές
μεταξύ μελισσών και άλλων παρόμοιων εντόμων. Μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής
τους και τους κανόνες της κυψέλης. Θα μάθουν πώς χωρίζονται οι εργασίες που
εκτελούνται από αυτά τα έντομα και ποια είναι τα ονόματα των διαφόρων
λειτουργιών που εκτελούνται στην κυψέλη και τι είδους μέλι παράγεται από τις
μέλισσες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της γύρης στη γεωγραφική περιοχή που
ζουν. Δείχνοντας τη φωτογραφία που απεικονίζει την κορυφή μιας κυψέλης, ως
παράδειγμα μιας κυψέλης που χρησιμοποιείται σε μόνιμη καλλιέργεια, αυτό θα
προκαλέσει μια επιπλέον περιέργεια στα παιδιά.

Στο τέλος αυτού του μέρους του εργαστηρίου, θα γίνει παρουσίαση των προϊόντων
της εργασίας των μελισσών. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν αφίσες από
τον εκπαιδευτικό και μια ταινία μικρού μήκους για τις μέλισσες, προσαρμοσμένες
στην ηλικία των παιδιών. Δεν θα υπάρχουν μόνο οι πληροφορίες που
εμφανίζονται στην αφίσα, στο βιβλίο ή στον προβολέα, αλλά τα παιδιά θα
μπορέσουν να μυρίσουν πραγματικό μέλι (διαφορετικά είδη) και θα μπορέσουν
επίσης να δουν φέτες κεριού. Ο εκπαιδευτικός θα δείξει επίσης στους μαθητές τον
εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο μελισσοκόμος στο μελισσοκομείο (στολή του
μελισσοκόμου).
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Προετοιμασία
Στο δεύτερο µέρος (χρόνος: 60 λεπτά) του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός
δείχνει στα παιδιά πώς οι µέλισσες παράγουν µέλι. Σε αυτό το µέρος του
εργαστηρίου, τα παιδιά µπορούν να προσπαθήσουν να συνδυάσουν τα
συστατικά από τα οποία παράγεται το µεταποιηµένο µέλι (γλυκόζη,
φρουκτόζη, νερό, οργανικά οξέα -για παράδειγµα, κιτρικό, µηλικό-, αιθέρια
έλαια του νέκταρ των φυτών). Στην πραγµατικότητα, οι µέλισσες παράγουν
µέλι στην κυψέλη και ο άνθρωπος απλά βυθίζει το µέλι, το καθαρίζει και το
συσκευάζει σε βάζα. Έτσι, οι άνθρωποι δεν βλέπουν τη διαδικασία που
συµβαίνει στην κυψέλη. Αυτή η εργασία αφορά την ενηµέρωση των παιδιών
για την πλήρη διαδικασία παραγωγής µελιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο τα παιδιά θα προσπαθήσουν να συνδυάσουν τα συστατικά στο µέλι,
µαθαίνοντας µε αυτόν τον τρόπο πώς σχηµατίζεται το µέλι στην κυψέλη.

Στη συνέχεια, τα παιδιά µυρίζουν και προσπαθούν να συγκρίνουν το τεχνητό
µε το πραγµατικό µέλι (δοµή, γεύση, χρώµα).

Στο τρίτο µέρος (χρόνος: 30 λεπτά) τα παιδιά φτιάχνουν φυσικά κεριά από
κερί µέλισσας. Τα φυσικά κεριά ιονίζουν τον αέρα, είναι µη τοξικά,
εξουδετερώνουν τις επιβλαβείς οσµές (συµπεριλαµβανοµένης της µυρωδιάς
του καπνού). Το άρωµα κεριού µε πρόπολη, το οποίο απλώνεται κατά την
καύση, ηρεµεί και βελτιώνει τη διάθεση. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού,
τα παιδιά διαλύουν το κερί σε ζεστό νερό, στη συνέχεια το ρίχνουν σε
πλαστικά καλούπια (κεσεδάκια γιαουρτιού), βάζουν το φυτίλι βαµβακιού στα
καλούπια και αφήνουν τα κεριά να κρυώσουν.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Προκλήσεις για την ολοκλήρωση της
κύριας εργασίας
Αφού τα παιδιά προσπάθησαν να αναμίξουν τα συστατικά από τα οποία
παράγεται το μέλι, ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί ένα σύντομο κουίζ σχετικά με
τις γνώσεις για τις μέλισσες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου. Το κουίζ εμφανίζεται στον προβολέα. Στα παιδιά
δίνονται λευκές κόλλες χαρτιού και μολύβια και πρέπει να γράψουν τη σωστή
απάντηση. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ανταλλάξουν το
χαρτί έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ελέγξει τις απαντήσεις του συμμαθητή
του.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα γίνεται περισσότερο για διασκέδαση, όχι για
ανταγωνισμό.

Παράδειγμα κουίζ για τις μέλισσες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον
εκπαιδευτικό: https://empressofdirt.net/bee-quiz/ (Αγγλική πηγή)
https://melissokomianet.gr/quiz/ (Ελληνική πηγή)
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Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μιλήσει στα παιδιά για τις θεραπευτικές ιδιότητες του
μελιού και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μέλι στην ιατρική, την κουζίνα κλπ.

Στο κλείσιμο της συνάντησης, όπου θα δώσει το σύγχρονο πλαίσιο και τη σημασία
του εργαστηρίου, μπορεί να γίνει μια ανάγνωση ενός αποσπάσματος από το
βιβλίο «History of bees» της συγγραφέως από τη Νορβηγία, Mai Lunde, όπου
περιγράφεται η χειροκίνητη επικονίαση των οπωροφόρων δένδρων και η
παρουσίαση ιπτάμενων ρομπότ για επικονίαση φυτών στη Γη και άλλους
πλανήτες.

Στο τέλος της τάξης, τα παιδιά μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής στο
εργαστήριο.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ενημέρωση / Επιθυμητά
αποτελέσματα & ικανότητες που
αποκτήθηκαν:
Οι μαθητές ηλικίας 10-12, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα κατανοήσουν
βήμα προς βήμα τη σημασία των μελισσών και τον ρόλο τους στο περιβάλλον και
θα αποκτήσουν πληροφορίες για τη φυσιολογία των μελισσών. Στο τέλος του
εργαστηρίου τα παιδιά θα αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης για την προστασία
του περιβάλλοντος, ώστε οι μέλισσες να μπορούν να ζουν μέσα σε αυτό.

Πηγή: Pixabay
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Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12



Θεωρία σχετική με το STE(A)M:
Η διατροφή, η επιστήμη, η χημεία, η βιολογία είναι τομείς γνώσης που μας
ενημερώνουν επίσης για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό κόσμο.
Η χημεία ως πεδίο γνώσης ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις διάφορες ιδιότητες
των ουσιών που προκύπτουν άμεσα από τη δομή και τη σύνθεσή τους. Σε αυτή τη
δραστηριότητα τα παιδιά θα μάθουν για τη σύνθεση του μελιού και τη διαδικασία
του σχηματισμού του.
Η βιολογία είναι κυρίως η επιστήμη των ζωντανών οργανισμών. Ασχολείται με μια
ποικιλία διαδικασιών γύρω από τον κόσμο των φυτών και των ζώων,
συμπεριλαμβανομένου του κόσμου των μελισσών.
Χάρη στην επιστήμη, οι περιγραφές, οι μοντελοποιήσεις και οι υποθέσεις
επαληθεύονται μέσω μαθηματικής εμπειρίας και απόδειξης.
Όλα τα παραπάνω πεδία γνώσης θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο
δραστηριοτήτων.
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Λέξεις / φράσεις κλειδιά:
Eντομολογία, φυσική τροφή, οικοσύστημα, έντομα

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Γενικός στόχος:
Θα αποκτήσετε γνώσεις για τη ζωή και τη λειτουργία στη φύση των μελισσών.

Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο:
Τα μαθήματα είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν σε εσωτερικό χώρο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Κατανοείστε το φυσικό τρόπο παρασκευής του μελιού
Μάθετε για το οικοσύστημα και το ρόλο των μελισσών
Εισαγωγή:
στη ζωή και την εμφάνιση των μελισσών
στη σημαντικότητα των μελισσών για τη φύση και τον άνθρωπο,
στη χρήση και τις ιδιότητες του μελιού και άλλων προϊόντων που λαμβάνονται
από την κυψέλη
στο έργο του μελισσοκόμου και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τον
ίδιο στο μελισσοκομείο
στις διαφορές και την ικανότητα διάκρισης των μελισσών από τoυς βόμβους,
τις σφήκες ή τις ιαπωνικές σφήκες.

1.
2.
3.
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά:

στολή μελισσοκόμου
προβολέας
υπολογιστής
αφίσα με μέλισσες
βιβλία σχετικά με μέλισσες

βάζα
νερό
άρωμα
γλυκόζη
φρουκτόζη
οργανικά οξέα (για παράδειγμα, κιτρικό, μηλικό)
αιθέρια έλαια του νέκταρ των φυτών
βαμβακερό φυτίλι
δοχεία γιαουρτιού (ως καλούπια κεριών)
φυσικό κερί μέλισσας
μπολ με ζεστό νερό(για να διαλυθεί το κερί)
βάζα από τεχνητό μέλι
ξύλινα κουτάλια
ξύλινα ραβδιά για ανάμιξη
ποδιές για παιδιά
γάντια για παιδιά
αλουμινόχαρτο για την προστασία των τραπεζιών

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει έτοιμα σετ εργαλείων και όλα τα υλικά για το
εργαστήριο, καθώς και τα προϊόντα μελιού.

Υλικά που απαιτούνται για το πρώτο μέρος:

Υλικά που απαιτούνται για το δεύτερο μέρος:

Ο εκπαιδευτικός διεξάγει εργαστήρια σχετικά με τον τρόπο παρασκευής
πραγματικού μελιού και παρουσιάζει τον τρόπο παραγωγής πραγματικού μελιού,
οπότε ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα υλικά είναι:

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά:

βαμβακερό φυτίλι
κεσεδάκια γιαουρτιού 

φυσικό κερί μέλισσας
μπολ με ζεστό νερό 

ποδιές για παιδιά
γάντια για παιδιά
αλουμινόχαρτο για την προστασία 

Υλικά που απαιτούνται για το τρίτο μέρος:

(ως καλούπια κεριών)

(για να διαλυθεί το κερί)

των τραπεζιών

- Όλα τα υλικά παρέχονται από τον εκπαιδευτικό

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Μέσα και πηγές

για τις μέλισσες και τη διαφορά μεταξύ βόμβου και μέλισσας
https://www.youtube.com/watch?v=ta154f5Rp5Y
στοιχεία για τις μέλισσες 

μέλισσες και κυψέλη 

γιατί οι μέλισσες φτιάχνουν μέλι

Βιβλίο: «History of Bees» της Νορβηγίδας συγγραφέως, Mai Lunde 

Στην αρχή της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στα παιδιά την
αφίσα με τις μέλισσες και το μέλι και στη συνέχεια να προβάλει μια ταινία μικρού
μήκους για τις μέλισσες και τα διάφορα είδη μελιού.

Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις:
Βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να βρεθούν στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mZTLatV1YIQ

https://www.youtube.com/watch?v=2DSODl2vjoQ

https://www.youtube.com/watch?v=s0248uQf_ao ü
https://www.youtube.com/watch?v=MfvCqHc5BDw

Άλλο υλικό:

Κουίζ για τις μέλισσες: https://empressofdirt.net/bee-quiz/ (στα Αγγλικά)

Πηγή: Pixabay

https://www.youtube.com/watch?v=ta154f5Rp5Y
https://www.youtube.com/watch?v=mZTLatV1YIQ
https://www.youtube.com/watch?v=2DSODl2vjoQ
https://www.youtube.com/watch?v=s0248uQf_ao+%C3%BC
https://www.youtube.com/watch?v=MfvCqHc5BDw
https://empressofdirt.net/bee-quiz/


Εργασίες
Η δραστηριότητα έχει τρία μέρη (ο συνολικός χρόνος είναι 2 ώρες και 20 λεπτά,
αλλά ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μόνο το πρώτο και το δεύτερο μέρος ή το
πρώτο και το τρίτο μέρος).

Κατά το πρώτο μέρος τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια σύντομη διάλεξη για τις
μέλισσες, τους τύπους τους, τη ζωή τους και την παραγωγή μελιού. Ο
εκπαιδευτικός θα δείξει επίσης στα παιδιά την αφίσα με τις μέλισσες και το μέλι και
στη συνέχεια θα προβάλει μια ταινία μικρού μήκους για τις μέλισσες και τα
διάφορα είδη μελιού.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους ο εκπαιδευτικός, μαζί με τα παιδιά θα
προσπαθήσουν να συνδυάσουν συστατικά για να «παράγουν» μέλι. Κατά τη
διάρκεια αυτής της εργασίας, ο εκπαιδευτικός θα συνεχίσει να μιλάει στα παιδιά για
τις μέλισσες, τη δουλειά τους και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο
περιβάλλον.

Αφού τα παιδιά προσπαθήσουν να αναμίξουν τα συστατικά από τα οποία
παράγεται το μέλι, ο εκπαιδευτής θα διεξάγει ένα σύντομο κουίζ σχετικά με τις
γνώσεις για τις μέλισσες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου. Στα παιδιά δίνονται λευκές κόλλες χαρτιού και μολύβια
και πρέπει να γράψουν τη σωστή απάντηση. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά
από τα παιδιά να ανταλλάξουν το χαρτί έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ελέγξει
τις απαντήσεις του συμμαθητή του. Στόχος είναι περισσότερο η διασκέδασση, όχι
ο ανταγωνισμός.

Στο τρίτο μέρος ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά φτιάχνουν φυσικά κεριά κεριών.
Είναι πολύ υγιή καθώς ιοντίζουν τον αέρα και εξουδετερώνουν επιβλαβείς οσμές.
Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα παιδιά διαλύουν το κερί σε ζεστό νερό και στη
συνέχεια το ρίχνουν σε πλαστικά καλούπια (θα μπορούσε να είναι κεσεδάκια από
γιαούρτι αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι ένα βάζο).

Στη συνέχεια, τα παιδιά βάζουν το φυτίλι βαμβακιού στα καλούπια και τα αφήνουν
να κρυώσει. Σε αυτό το μέρος, τα παιδιά δεν χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε μαθητής
προετοιμάζει το δικό του κερί, ώστε να μπορεί να το πάει σπίτι όταν στεγνώσει.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Εργασίες

καθίστε σε παγκάκια ή σε στρώματα στο χαλί (τα παιδιά θα ακούσουν τις
διαλέξεις, θα παρακολουθήσουν μια ταινία μικρού μήκους για τις μέλισσες)

χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των 5
να φορέσουν ποδιές
να συλλέξουν συστατικά για να μπορέσουν να "παράγουν" μέλι
να αναμείξουν τα συστατικά
να συμπληρώσουν το κουίζ
αξιολογήστε τα παιδιά με βάση το κουίζ

πάρτε το πλαστικό κεσεδάκι από το γιαούρτι
χαράξτε το μήκος του φυτιλιού και κόψτε το
βάλτε το σε ένα καλούπι στο οποίο ο εκπαιδευτικός θα ρίξει το διαλυμένο κερί

Πρώτο μέρος

Δεύτερο μέρος

Τρίτο μέρος

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Λίστα ασφάλειας και προστασίας:

να ελέγξει για πάσχοντες από αλλεργίες 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο στην τάξη σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας, να εξετάσει τα παιδιά που
χρειάζονται ειδική φροντίδα / ή βοήθεια από τον βοηθό - εάν υπάρχει - στην τάξη.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει:

στην ομάδα (για παράδειγμα αλλεργίες 
στο άρωμα, τη ζάχαρη, το μέλι, το κερί κλπ.)

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ενημέρωση
Στο τέλος του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός συνοψίζει το εργαστήριο, τονίζει τον
αντίκτυπο των μελισσών και διατηρεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τα παιδιά.

Πληροφορίες για πιθανή πρόσθετη
επίσκεψη στο μελισσοκομείο
Μία επίσκεψη στο μελισσοκομείο - ως μια πρόσθετη δραστηριότητα που μπορεί
να προταθεί από τον εκπαιδευτικό μετά τις εσωτερικές δραστηριότητες.
Η ακόλουθη επίσκεψη στο μελισσοκομείο περιγράφεται εν συντομία. Μπορεί να
είναι μια πρόσθετη δραστηριότητα για τα παιδιά αφού λάβουν μέρος στα
εργαστήρια στο σχολείο. Το σενάριο μιας επίσκεψης στο μελισσοκομείο δεν
παρουσιάζεται παρακάτω, καθώς ο υπεύθυνος του μελισσοκομείου είναι αρμόδιος
για το λεπτομερές σχέδιο μιας τέτοιας επίσκεψης.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πληροφορίες για πιθανή πρόσθετη
επίσκεψη στο μελισσοκομείο

μια σύντομη παρουσίαση
παιδικά ρούχα προστασίας
περιήγηση στην περιοχή όπου είναι οι κυψέλες
παρουσίαση των μελισσών σε μια γυάλινη κυψέλη και περιγραφή του
σχηματισμού μελιού από τις μέλισσες
επίδειξη καθαρισμού μελιού και βύθιση βάζων
κουίζ για τα παιδιά
διάλειμμα για κάτι γλυκό
ερωτήσεις και απαντήσεις

Η επίσκεψη στο μελισσοκομείο είναι καλύτερο να πραγματοποιηθεί τους μήνες της
άνοιξης και του καλοκαιριού - από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Πριν από την επίσκεψη θα
πρέπει να ελέγξετε εάν κάποιο παιδί είναι αλλεργικό στις μέλισσες. Θα πρέπει
επίσης να λάβετε γραπτή άδεια από τους κηδεμόνες ή τους γονείς του παιδιού σας
για μια επιπλέον επίσκεψη στο μελισσοκομείο..

Το σχέδιο επίσκεψης μπορεί να περιλαμβάνει:
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ

17

Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


