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BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ 

LETNÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA 

 

Názov podujatia : MALÍ VČELÁRI 

 

Miesto konania:  Horehronské múzeum – Meštiansky dom 

                             Námestie gen. M.R. Štefánika 13, Brezno ( interiér / átrium objektu) 

                               

Rozsah:   1turnus / 5 pracovných dní 

Počet detí v turnuse: 10  

Veková kategória: 6 – 10 rokov 

Dátum:  19.7. 2021 – 23.7. 2021 

Čas konania:  8:30 – 12: 30 hod 

Poplatok : 60 € na dieťa 

                 - v cene poplatku sú zahrnuté materiálové náklady na tvorivé dielne, lektori, doprava,  

                    poistenie, pitný režim 

 

Program: 

Pondelok: Cesta zvedavej včielky 

- zoznámenie sa detí navzájom, predstavenie sa, spoznávanie sa, 

- zoznámenie sa s výstavou, spoznávanie predmetov a  ich funkcie,  

- hravou formou „zopakovanie“ vedomostí zadávaním úloh a hľadaním „zvedavej, stratenej  

  a zatúlanej včielky“  skrytej na výstave  

- hádanky z omaľovánky 

(deti si odnesú omaľovánku, nájdenú figúrku včielky)      

 

Utorok: Výlet za doktorom Včielkom 

 výlet na včelárkou na Bystrú 

 včely ako ich ešte nepoznáme: 

- včely vo svojom prirodzenom prostredí  

- pozorovanie včiel cez sklo  

- návšteva Apidomčeka  

- vnímanie  včelstva aj inými  zmyslani – vôňa, teplota, sluch  

    

Streda: Včielka robotnica 

Tvorivá dielňa  

-  zhotovenie a zdobenie/ maľovanie sviečok 

 (deti dostanú si odnesú vlastnoručne vyzdobenú a zhotovenú sviečku) 

-  kvetinová dielnička (vyšívanie kvetov podľa predlohy)  

- skladanie puzzle 

 

Štvrtok: Ja som včelár, kto je viac... 

- za zážitkom do včelnice v Kokave 

(všeličo o včelách, práci včelára, starostlivosť o včely a to všetko v skutočnom odeve včelára)  

 

Piatok: Včelí záchranári 

- súťažný deň so sladkými medovými odmenami  



- „hotelík pre včielku“ – vysadenie sadenice kvetu do kvetináča a vyzdobenie átria  

   Meštianskeho domu kvetinovými záhonmi 

- vyhodnotenie, odovzdanie Účastníckych listov 

 

Upozornenie: 

 Zmena programu vyhradená aj v závislosti od počasia. 

 Realizácia podujatia záleží od protiepidemických opatrení v súlade  s tzv. Kultúrnym  

semafórom (www.kulturnysemafor.sk).  

Viac informácií o podujatí a prihlásenie: mtazka@horehronskemuzeum.sk , 048/6112283.  
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