
Ζουμ… Ζουμ…Ζουμ μέέλισσές πέτουέ ν

Τώρα που μπορούμε, με πολλή προσοχή, να βγούμε από το σπίτι και να χαρούμε
τον  ανοιξιάτικο  καιρό,  σίγουρα  σε  κάποιον  περίπατό  μας  στην  εξοχή  θα
παρατηρήσουμε τις μελισσούλες να  τριγυρνούν από λουλούδι σε λουλούδι.

Οι  μέλισσες είναι  έντομα και  ζούνε στην κυψέλη. Κάθε κυψέλη έχει  τη δική της
βασίλισσα, τις εργάτριες και τους κηφήνες. Κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες έχει
τα δικά της καθήκοντα.  Οι  μέλισσες είναι  πολύ εργατικές,  συνεργάζονται  μεταξύ
τους  και  δουλεύουν  με  αξιοζήλευτη  οργάνωση  για  να  φτιάξουν  το  νόστιμο  και
θρεπτικό μέλι.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις μέλισσες παρακολουθώντας το παρακάτω
βίντεο.

https://safeYouTube.net/w/qFsC

Όπως θα παρατήρησες στο παραπάνω βίντεο,  η κυψέλη αποτελείται  από πολλά
εξάγωνα που είναι ενωμένα μεταξύ τους. Θυμάσαι που είχαμε μιλήσει στο σχολείο
για τα σχήματα; Το εξάγωνο είναι ένα σχήμα που έχει έξι ίσες πλευρές. Μπορείς κι
εσύ  λοιπόν  να  φτιάξεις  μία  κυψέλη,  φτιάχνοντας  εξάγωνα  με  κομμάτια  από
καλαμάκια, που να είναι ίσα μεταξύ τους, και κολλώντας τα πάνω σε ένα χαρτόνι. Αν
δεν έχεις  καλαμάκια μπορείς  να χρησιμοποιήσεις ξυλάκια,  καπάκια από παλιούς
μαρκαδόρους ή ό,τι άλλο σκεφτείς. 

Πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να χρωματίσεις το χαρτόνι  σου κίτρινο για να θυμίζει
ακόμη περισσότερο την κυψέλη. 

Μια άλλη ιδέα είναι να ζωγραφίσεις τα εξάγωνα πάνω στο χαρτόνι. Για να είναι ίσες
οι πλευρές τους, μπορείς να χρησιμοποιήσεις χάρακα.
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https://safeYouTube.net/w/qFsC


Έχεις  ακούσει  την  έκφραση  “Η  γλώσσα  του  στάζει  μέλι”;  Σκέψου,  τι  μπορεί  να
σημαίνει;

Με αφορμή λοιπόν αυτή την έκφραση, μάζεψε όλες τις γλυκές λέξεις και γράψε μία
λέξη σε κάθε κελί. Έτσι θα φτιάξεις την κυψέλη με τις πιο γλυκές λέξεις. Μην ξεχνάς,
ότι θα ήταν πολύ ωραίο να τις χρησιμοποιείς και στην καθημερινότητά σου!

Το τραγούδι της ημέρας: “Ζουμ-Ζουμ η μέλισσα” ( Στίχοι: Χ. Σακελλαρίου, Μουσική:
Γερμανική παραδοσιακή, τραγουδάει η παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου)

https://safeYouTube.net/w/1ItC 

Κεντρική εικόνα: τροποποίηση εικόνας με ελεύθερη χρήση από pixabay.com https://pixabay.com/el/vectors/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9-
%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE

%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF-311047/ 
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