
«Το πέταγμα της μέλισσας» 

 

 

 

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

Θα ακούσουμε την ιστορία της μικρής Μέλιας η οποία θα μας 

αφήσει να τρυπώσουμε στην κυψέλη της. Θα μας γλυκάνει με 

το αγνό μέλι της. Θα μας ταξιδέψει με το πέταγμά της και θα 

μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε την αξία της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

της ΦΙΛΙΑΣ, της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ. Με 

αφορμή το βιβλίο θα μάθουμε πολλές πληροφορίες για τις 

μέλισσες και φυσικά θα φτιάξουμε την δικιά μας κυψέλη αλλά 

και την δικιά μας κηραλοιφή.   

 

 



Μέθοδος Διδασκαλίας 

Η μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην 

δραστηριότητα μας είναι η ακρόαση αφήγησης βιβλίου, η 

συζήτηση, η βιωματική μάθηση και η κατασκευή.  

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε στην δραστηριότητα μας είναι : 

• Το βιβλίο «Το πέταγμα της μέλισσας» ή το βίντεο με την 

αφήγηση του βιβλίου 

• Βίντεο και εικόνες που περιέχουν πληροφορίες για τις 

μέλισσες 

 

Για την κατασκευή κυψέλης θα χρειαστούμε :  

• Ρολά από χαρτί κουζίνας ή από χαρτί υγείας 

• Κίτρινη τέμπερα 

• Πινέλο  

• Κίτρινα κουτάκια από αυγό κίντερ έκπληξη 

• Σύρμα πίπας (μαύρο) 

• Πιστόλι σιλικόνης  

• Μαύρο ανεξίτηλο μαρκαδόρο 

 

Για την κηραλοιφή:  

• 1 κουταλιά της σούπας μελισσοκέρι 

• 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 

 



 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

Ξεκινάμε την δραστηριότητα μας ακούγοντας το παραμύθι : 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf2Iz1nHWYo&feature=youtu.be 

Συζητάμε και λύνουμε απορίες πάνω στο βιβλίο που ακούσαμε. 

Στη συνέχεια μαθαίνουμε πληροφορίες για τις μέλισσες.  

• https://www.youtube.com/watch?v=tX1t6LF2vE8 

• https://www.youtube.com/watch?v=EHSpddht2N4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf2Iz1nHWYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tX1t6LF2vE8
https://www.youtube.com/watch?v=EHSpddht2N4


 



 



 



  

  

  

 



 

 



 

 

 



Κατασκευή κυψέλης με χαριτωμένες μέλισσες :  

Τα βήματα που ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε την 

κυψέλη μας :  

1. Παίρνουμε το ρολό και προσπαθούμε να του δώσουμε ένα 

εξάγωνο σχήμα τσακίζοντας το.  

2. Κόβουμε σε λωρίδες 3 εκατοστών. Ανάλογα με το πόσο 

μεγάλη θέλουμε να γίνει η κυψέλη μας κόβουμε τόσα 

κομμάτια και τα ενώνουμε με σιλικόνη. 

3. Στη συνέχεια παίρνουμε την κίτρινη τέμπερα και βάφουμε 

προσεκτικά όλη την κυψέλη μας. 

4. Αφήνουμε να στεγνώσει καλά και πάμε να φτιάξουμε τις 

μελισσούλες μας!! 

 

 

 



Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για να κάνουμε τις 

μελισσούλες είναι : 

1. Παίρνουμε τα κίτρινα κουτάκια από κίντερ έκπληξη και 

τυλίγουμε γύρω-γύρω με μαύρο σύρμα για να 

δημιουργήσουμε τις ρίγες της μέλισσας. Σταθεροποιούμε 

το σύρμα με ζεστή σιλικόνη.  

2. Επίσης από μαύρο σύρμα φτιάχνουμε και τις κεραίες της 

μέλισσας και τις κολλάμε με σιλικόνη και αυτές. 

3. Αν θέλουμε μπορούμε να κολλήσουμε και δυο μικρά 

λευκά φτερά ή να σχηματίσουμε με σύρμα πίπας δυο 

φτερά. 

4. Με ανεξίτηλο μαρκαδόρο ζωγραφίζουμε το πρόσωπο της 

μέλισσας. 

5. Με διάφανη πετονιά ή με μια λεπτή κλωστή μπορούμε να 

κρεμάσουμε τις μέλισσες στην κυψέλη μας ενώ μερικές 

μπορούμε να τις βάλουμε και μέσα στην κυψέλη. 

  



Φτιάχνοντας σπιτική κηραλοιφή!!!! 

 Το κερί της μέλισσας ή αλλιώς το μελισσοκέρι είναι χρήσιμο 

σε άπειρες εφαρμογές, όμως από μόνο του δε διαθέτει 

ενυδατικές ιδιότητες. Δρα σαν αδιαβροχοποιητής (όπως η 

βαζελίνη) και προστατεύει από τις εξωτερικές απώλειες και την 

εξάτμιση της υγρασίας του δέρματος. Όταν όμως συνδυαστεί με 

ελαιόλαδο, δημιουργείται η φημισμένη κηραλοιφή, η οποία 

είναι ότι πιο αγνό και ωφέλιμο μπορείτε να προσφέρουμε στο 

δέρμα μας. Πάμε να φτιάξουμε και εμείς την δικιά μας 

κηραλοιφή;  

 

1. Αρχικά τρίβουμε σε ένα τρίφτη το μελισσοκέρι μας. 

 

2. Στη συνέχεια το λιώνουμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, πάντα 

σε μπεν μαρί. 

3. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να 

ομογενοποιηθούν. 

4. Αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά και το βάζουμε σε 

ένα αποστειρωμένο βαζάκι. 



5. Αφήνουμε να κυρώσει και να σταθεροποιηθεί και είναι 

έτοιμο για χρήση!!!! 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Προσέχουμε πολύ όταν λιώνουμε το μελισσοκέρι 

γιατί αν καεί θα χάσει τις ιδιότητες του. 

• Εάν θέλουμε την κηραλοιφή μας πιο πηχτή 

προθέτουμε περισσότερο κερί, ενώ αν την θέλουμε 

πιο ρευστή προσθέτουμε περισσότερο έλαιο. 

• Η κηραλοιφή μας έχει διάρκεια ζωής περίπου 3 

μήνες αν το αποθηκεύουμε σε δροσερό και σκιερό 

μέρος. Το καλοκαίρι μπορούμε να το 

αποθηκεύσουμε και στο ψυγείο. 

Πηγή : http://www.ellinikomeli.gr/ 

 

 

Προτεινόμενα τραγούδια και φύλλα εργασίας :  

• https://www.youtube.com/watch?v=enbKkVwSUts 

• https://www.youtube.com/watch?v=vXcjyB3qekA 

• https://www.youtube.com/watch?v=y42EVt4hUhA 

http://www.ellinikomeli.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=enbKkVwSUts
https://www.youtube.com/watch?v=vXcjyB3qekA
https://www.youtube.com/watch?v=y42EVt4hUhA


 



 





 



 



 



 

 



 



 



 



 



  


