Program zajęć edukacyjnych
Ogród Doświadczeń Pszczelich/Michał Judziński
Agroturystyka Kapella
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego

Brunów 23 59-140 Chocianów

dolnośląskie

____________________________________________________________________________________________________________________
Adres
Województwo

1.

Temat / tytuł zajęć:

Jak zostać miodo-fanem?
2. Czas trwania zajęć:

2 - 3 godziny

3. Grupa docelowa:
Młodzież, Dorośli

4. Liczebność grupy:
min. 15

max. 30

5. Prowadzący zajęcia:
Michał Judziński, Edyta Judzińska

6. Zakres tematyczny:
-

Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej i hodowli w ogrodzie owocowo-ziołowym
Różnorodność biologiczna na przykładzie owadów zapylających
Zawody: Pszczelarz i Bartnik - różnice i podobieństwa
Od sprzątaczki po zbieraczkę - podział prac w ulu
Własnoręcznie wykonana pamiątka z wizyty w Ogrodzie

7. Harmonogram/przebieg zajęć:
I.

Zajęcia w altanie/sali kominkowej w razie niepogody
1. Zasady bezpiecznego zachowania się w gospodarstwie pasiecznym
2. Historia pszczelarstwa w Polsce i Krainie Wygasłych Wulkanów
3. Charakterystyka owadów zapylających i ich roli w ekosystemie
4. Cykl życia pszczoły miodnej
5. Omówienie i wyjaśnienie oceny organoleptycznej miodu, czyli czemu ma taki kolor i zapach?
6. Zapoznanie z wyposażeniem pasieki i pszczelarza (rodzaje uli, strój pszczelarski,sprzęt pasieczny)
II. Zajęcia terenowe - ogrodzony, bezpieczny teren o powierzchni prawie 2 ha
1. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna - Poznanie roślin miodo i nektarodajnych w Ogrodzie Doświadczeń
Pszczelich
2. Wspólne karmienie królików mieszkających przy agroturystyce Kapella
3. Bezpieczne zwiedzanie pasieki, dla chętnych wspólne otwieranie ula
4. Prezentacja i omówienie poidła dla owadów
5. Znaczenie matki pszczelej w rodzinie
III. Miodownia i spacer sensoryczny śladami zapylaczy
1. Prezentacja sprzętu niezbędnego do konfekcjonowania miodu - miodarka, stół do odsklepiania
2. Omówienie właściwości zdrowotnych i leczniczych produktów pszczelich (miód, pyłek, wosk,
propolis) - zaprezentowanie produktów
3. Degustacja różnych rodzajów miodu - zapoznanie z kartą oceny organoleptycznej
4. Praktyczne zbijanie ramek i drutowanie
5. Wspólne przygotowanie słodkich upominków
IV. Apilunch na świeżym powietrzu - domowe ciasto z miodem i samodzielnie przygotowana lemoniada
miętowo-miodowa.
Rozdanie dyplomów i czas wolny na placu zabaw przy agroturystyce Kapella.
Możliwość zakupu miodu po warsztatach.

8. Pomoce dydaktyczne:
suszone nasiona, rośliny w ogrodzie, ule drewniane i styropianowe, ul pokazowy, sprzęt pszczelarski, kapelusze i
stroje ochronne, produkty pszczele, plansze edukacyjne, karty organoleptyczne, młotki, drut, ramki, dyplomy.
9. Dodatkowe uwagi:
Po zakończonych warsztatach każdy otrzymuje samodzielnie wykonaną pamiątkę.

