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API PROJEKT

Enota Potepuh, skupina JEŽ I (Maja Kozlovič in Nastja Šrenk)

Z letošnjim letom smo se vključili v API projekt. Že prejšnja leta smo se veliko
pogovarjali o čebelah. Otrokom je tema zanimiva in veliko o njej že vedo. Projekt
smo začeli s pravljico ČEBELA IN JAZ (Alison Joy – zgodba o prijateljstvu).
Zgodba je brez besedila. Najprej sem jo prebrala jaz, nato jo je otrokom prebrala
še deklica, ki se je sama javila. Ker je pravljica sestavljena samo iz slik, je zelo
zanimiva za poslušanje izmišljene zgodbe. Otroci so nato risali in ustvarjali na temo
zgodbe. Risbe smo razstavili na ogled.

Uredili smo si čebelji kotiček, kjer si otroci lahko samostojno izberejo različno
literaturo o čebelah in jo listajo. Večkrat se vstavijo pri kotičku in listajo knjige
in letake o čebelah. Ogledali smo si kratko dokumentarno oddajo o KRANJSKI
SIVKI – Ribič Pepe.

Naučili smo se kratko deklamacijo o čebelah. Otrokom je zelo smešna in so si jo
hitro zapomnili, predvsem zato, ker se zraven kaže s prsti in si lažje zapomnijo.
ČEBELE TUKAJ JE PANJ

(roki sklenemo skupaj)
A KJE SO ČEBELE?
(pogledamo v dlani)
SKRILE SO SE,
(eno roko skrijemo za hrbet)
VSE PROČ ODLETELE.
(drugo roko skrijemo za hrbet)
PREŠTEJ DO DESET
(pokaž emo dlani in štejemo prste)
PA PRIDEJO SPET. BZZZZZZZZ.
(prsti »poletijo« do otroka in ga pož geč kajo)

Otroci zelo radi prepevajo Slakovo pesem Čebelar. Večkrat jo zapojemo in
zaplešemo.

Najstarejši otroci v skupini so ostalim otrokom zaigrali predstavo po zgodbi Čebela
in jaz. Pripravili so prav posebno sceno. Narisali so risbe in vso pomembno
dogajanje v zgodbi. Določili smo pripovedovalko in kdo od otrok bo zadolžen za
določeno sceno. Predstava je bila zelo uspešna. Pripovedovalka se je ODLIČNO
odrezala. Doživeli so bučen aplavz.

Skoraj se je že začel pomladni čas in odločili smo se, da naš zeliščni vrt malo
prekopljemo, zrahljamo zemljo in pograbimo še zadnje jesensko listje, ki je ostalo
na vrtu.

Pogovarjali smo se o opraševanju zelišč in ugotavljali katere živali imajo najraje
zelišča, ki jih imamo na našem zeliščnem vrtu. Ugotovili smo, da so to čebele.
Prebrali smo zgodbo o čebelici in potepuhu. Ugotavljali kakšne vrste medu
poznamo. Otroci so jih ugotovili kar nekaj. Med smo povohali in okusili. Večini otrok
je bil zelo okusen in so ga radi poizkusili. Na koncu smo poizkusili še cvetni prah
nad katerim so se vsi otroci namrščili J

Izjave otrok ob okušanju meda:
- Akacijev – »sladek«,
- Gozdni – »na koncu je malo grenek«,
- Kostanjev – »dober okus«,
- Cvetlični – »dober je cvetlični okus, full dober«,
- Lipov – »dober, ko ga čutiš v ustih ga že vohaš«,
- Cvetlični prah – »grenak!!!! Ni dober!!!!«
Ugotovili smo, da imajo čebele zelo rade tudi buče in sončnice. Odločili smo se da
posadimo tudi to. Otroci so lonce napolnili z zemljo. Pogledali smo si semena in
ugotavljali razliko med semeni. Semena smo s prsti potisnili v zemljo, zalili zemljo
in lonce postavili na okensko polico, kjer bodo imeli dovolj svetlobe.

S skupnimi močmi smo z otroki izdelali čebele iz naravnega materiala. Uporabimo
jih lahko za okrasitev oziroma za svečnike.

SVETOVNI DAN ČEBEL
V sredo, 20. 5. 2020, smo obeležili SVETOVNI DAN ČEBEL. Otroci zelo veliko
vedo o čebelah in dobro vedo, da so za vse nas zelo pomembne. Zapeli smo Slakovo
pesem in zaplesali na pesem Čebelice (Čuki). Otroci so bili razigrani in veseli ter
zaplesali vsak po svoje. Ustvarjali smo pisane rožice iz slamic na katere čebelice
lahko poletijo J Dan smo nadaljevali v gozdu. Opazovali smo naravo, gozd, okolico,
spremembe, in če opazimo kje kakšno čebelo. Zamižali smo in poslušali zvoke, ki jih
slišimo v gozdu. Tekali smo po gozdni poti, se igrali s palicami in premagovali
različne ovire.
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