


Hola!!! Sóc Eduardo i m'agradaria convidar-vos a compartir
per unes hores un món increïble habitat per uns éssers
gairebé fantàstics: les abelles

Son petits insectes molt treballadors i organizats

Són responsables del 75% de la polinització de les plantes,
per tant molt important per a l'equilibri del nostre
ecosistema i la nostra supervivència

Durant una estona entrarem a casa seva, la seva família, els
nadons, els obrers, i la reina. Descobrirem junts com viuen, el
que fan i el que ens poden oferir: LA MEL

Endavant!!! Les podem veure, escoltar, olorar i assaborir els
seus productes. Així sabrem com viuen i podrem comprendre i
ajudar- les protegint el nostre entorn natural





A LA CLASSE





JOC



ANEM A CONÈIXER A LES ABELLES

OBJECTIUS
* Descobrir el món de les abelles i el seu context
* Aprendre l'activitat que hi ha en un rusc
* Diferenciar les abelles en els seus diferents estadis
* Reconèixer una reina
* Distingir les parts del cos d'una abella
* Veure, conèixer i manipular els instruments que utilitza l'apicultor en el seu treball de
explotació del rusc
* Ressaltar la importància de la pol • linització en els cultius
* Conèixer els productes que s'obtenen de les arnes i la seva activitat
* Participar en les activitats grupals

CONTINGUTS
*Caracterització de la función de nutrició en les abelles
*Caracterització de la función de relació a partir de l’observació de les abelles
relacionant-les amb el seu hábitat
*Caracterització de la funció de reproducció a partir de la seva observació
*Indentificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals
*Interès per la protección i cura d’animals

ACTIVITATS
* Les nenes i els nens observaran a les abelles en un rusc d'observació estanca, com a
motivació per començar la classe / taller i així distingir les activitats dels insectes en els
seus diferents estadis (larva, dida, abella obrera, reina) i familiaritzar-se amb el món
d'ells.
* Fent silenci podran escoltar el so que fan les abelles quan ventilen el rusc i així explicar
perquè necessiten fer-ho.
* Se'ls mostrarà a les nenes i els nens els instruments que utilitza l'apicultor per
realitzar-la i que els puguin manipular ells per comprendre la seva utilització.
* Es explicarà la importància de la polinització que realitzen les abelles, en els cultius
*Es presentará una làmina amb dibux del cos de l’abella, per després presentar un altra
amb la silueta només i que ells completin enganxant les diferents parts de la seva
anatomía.
* Passaran en grups de 4 a observar en la pròpia rusc la mel, la cera, el pol len i el pròpolis
que fabriquen les abelles, amb ajuda del monitor



* Es durà a la classe, a part del que estigui en el rusc, els productes que elles fabriquen i
que consumeix l'home perquè els facin olor i degustin (mel, pròpolis, pol len, cera)
* Quan finalitzin les activitats el monitor farà un joc de preguntes com avaluació i
aclariment de conceptes
*A continuació s'organitzarà un joc que estarà muntat pel monitor amb xarxes i dibuixos
que simulen un rusc gegant. Els nens es disfressaran i seran "abelles" per una estona,
realitzant les seves activitats com recollir pol.len i nèctar de les flors, netejar el rusc,
ballar indicant el lloc on hi ha les flors per libar, etc.
Aquesta activitat estarà orientada cap ell respecte i protecció del medi ambient

MATERIALS
Rusc d'observació estanca amb abelles, rusc buida amb bresques de cera, làmina amb
fotos de les abelles, làmina amb silueta d'abella per completar amb les parts del cos de
l'insecte, galetes per a degustar la mel, pròpolis, polen, cera
Joc: xarxas,  teles,  dibuixos, màscares, diademes amb antenes, música, sons,



EDUARDO REBOREDO ZWEIGER

Formació:  * Apicultor titulat

*Monitor de lleure

Al taller s'inclouen tots els materials, estris i productes
derivats de les abelles

Duració: 2 hores aprox.

TELÈFONS: 935551490 – 659340089

PREU DEL TALLER: 350-€


