
  

Pasieka Edukacyjna
“Skrzydlaci przyjaciele”



  
Prowadzimy warsztaty z zakresu życia rodziny pszczelej, procesu zapylania roślin 

oraz sposobu wytwarzania produktów pszczelich



  Posiadamy profesjonalnie wyposażoną pasiekę



  
Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci od lat 3. 

Zapewniamy bezpieczeństwo, stroje ochronne oraz przeszkolenie.



  
W roku 2016 przeprowadziliśmy 8 bezpłatnych, ogólnodostępnych warsztatów. 

Wzięło w nich udział ok 300 dzieci wraz z opiekunami.



  Przeprowadziliśmy również kilka imprez dodatkowych, takich jak malowanie uli przez dzieci niepełnosprawne.



  Zapewniamy opiekę oraz kompleksową organizację imprez edukacyjnych.



  
Obiekt oraz sposób prowadzenia zajęć są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy również z fundacją Prodeste z Opola.



  Dzieci I młodzież aktywnie biorą udział w warsztatach.



  
W warsztatach biorą udział całe rodziny. Wszystkim zapewniamy stroje ochronne.

Nie pobieramy za to opłat!



  Warsztaty rozpoczynamy przeszkoleniem z zakresu BEZPIECZEŃSTWA



  Kolejne grupy oczekują na podejście do uli w trakcie prowadzonych zajęć



  Przeprowadziliśmy miodobranie oraz degustację miodu z okazji Dnia Dziecka



  Otwarcie uli poprzedzamy wykładem z zakresu zapylania roślin oraz ochrony owadów zapylających



  
Typowe prace przy ulach poza oficjalnymi imprezami Śląskiego Ogrodu Botanicznego są otwarte dla publiczności.

Posiadamy zawsze przy sobie dodatkowe stroje ochronne dla osób zainteresowanych.



  Obiekt jest przepięknie położony oraz ogólnodostępny.



  Nasze pszczoły mają zapewnione wspaniałe warunki do życia.



  

Ule posadowione są na terenie dwóch pasiek:
ul. Sosnowa 5 (Sośnia Góra)

ul. 15 grudnia (przy Wapienniku)



  Prowadzimy również okazjonalnie warsztaty w szkołach I przedszkolach.



  Sama możliwość przebrania się za pszczelarza jest dla dzieci ogromnym przeżyciem



  
Warsztaty prowadzimy bez względu na pogodę od maja do września.

Tematykę zajęć I sposób prowadzenia ewentualnie dostosowujemy do niesprzyjającej aury.



  Dzieci są zachwycone smakiem miodu pozyskanego na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.



  Umożliwiamy młodzieży aktywny kontakt z przyrodą, który zapadnie im w pamięć.



  A wszystko pod czujnym okiem pszczelarza!



  
Dysponujemy wystarczającą ilością uli do przeprowadzenia kilku warsztatów jednego dnia, 

bez zbędnego niepokojenia tych samych rodzin pszczelich.



  

Dzieci są zachwycone, a rodzice przerażeni ;)
Wyraźnie zauważyliśmy różnicę w odbiorze naszych zajęć przez dzieci i osoby dorosłe.

Dzieci w 90% nie odczuwają lęku przed pszczołami i już przy pierwszym kontakcie 
są gotowe gołymi rękami wyjmować ramki z wnętrza uli!



  
80% dzieci kończy nasze warsztaty słowami: 

“Ja też zostanę kiedyś pszczelarzem!”



  Praca z “dzieciakami” daje nam ogromną satysfakcję!



  Poza wnętrzem ula dzieci poznają niezbędny sprzęt pszczelarski.



  Poznają podstawy pracy pszczelarza.



  Poznają sposób obchodzenia się z pszczołami.



  Uczą się z czego składa się ul pszczeli i do czego służą jego elementy.



  Pomagają w rozpaleniu podkurzacza oraz uczą się dlaczego stosuje się dym przed otwarciem ula.



  Następnie samodzielnie odymiają ule.



  
Poza “zaplanowanymi i zorganizowanymi” przez pszczelarza ulami, widzą również naturalne zachowania

pszczół i ich wrodzony instynkt w tworzeniu rzeczy nieprzewidywalnych.



  
Wszyscy jesteśmy sobie równi… nikt nie musi zwracać się “proszę Pana”, “panie pszczelarzu”…

Tego dnia każdy z nas jest PSZCZELARZEM !



  I każdy z bliska… baaaardzo bliska… może poznać rodzinę pszczelą...



  I każdy bez wyjątku chce z bliska zobaczyć KRÓLOWĄ !



  Radość dzieci jest dla nas największym podziękowaniem.



  Spora ilość dzieci wraca na kolejne nasze warsztaty.



  
I za każdym razem czeka je coś nowego, niespodziewanego I niecodziennego.

Co często zaskakuje również samego pszczelarza.



  Zapraszamy !



  
Współpracujemy również z organizatorami zawnętrznymi. 

W tym przypadku zajęcia kulinarne dla dzieci.



  Połączone z zajęciami “food design”



  Oparte na najlepszych naturalnych składnikach...



  
Gdzie nie może oczywiście zabraknąć

MIODU !



  
A to my – założyciele I opiekunowie pasieki:

Zuzia, Łukasz i Agnieszka Przybyłowie



  Jak widać pszczół nie trzeba się obawiać. 



  
W sprzyjających warunkach do pracy wystarczy sam podkurzacz. 

Co przy 30 stopniowym upale jest ogromnym ułatwieniem dla pszczelarza.



  Pszczoły można również pogłaskać.



  
O czym przekonał się redaktor Gazety Wyborczej, 

który wykonał TO, moje ulubione, zdjęcie!



  

Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach!

Prosimy o śledzenie imprez Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Jesteśmy zawsze współorganizatorami imprez w okresie maj-wrzesień.

http://www.obmikolow.robia.pl/

https://www.facebook.com/PszczolkiBzz/
Tel: 668 39 79 68

Pszczolki.bzz@gmail.com

http://www.obmikolow.robia.pl/
https://www.facebook.com/PszczolkiBzz/
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