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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

Δραστηριότητας 

Από πού προέρχεται το μέλι; 

Περίληψη  

Οι μαθητές καλούνται στο μάθημα των επιστημών, που σχετίζεται με τα ένθετα στον πλανήτη μας, να 

ανακαλύψουν τη σημασία των μελισσών. Οι μαθητές θα μάθουν πώς φτάνει το μέλι στα τραπέζια μας, 

για τις μέλισσες και τη σημασία τους για τη φύση. Μετά το μάθημα όλοι οι μαθητές θα έχουν ένα 

σνακ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, δοκιμάζοντας μέλι. 

Σκοπός 
 Να μάθουν για τη σημασία των μελισσών για το οικοσύστημα μας 

 Προσδιορισμός του γλωσσικού χάρτη (γεύσεις) 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Πριν δοκιμάσουν το φαγητό / σνακ που προετοιμάζεται από τους γονείς, οι μαθητές θα 

αναγνωρίσουν τα τρόφιμα και τα ροφήματα και θα προσδιορίσουν τα συστατικά από τα 

οποία προέρχονται. Κατά την παρασκευή του τσαγιού, θα πειραματιστούν με τη διάλυση του 

μελιού στο νερό. 

Τι γεύση έχει το μέλι; Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη γεύση και τη γεύση του μελιού. Θα 

διαπιστώσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να δοκιμάσουν τουλάχιστον 5 γεύσεις και θα 

διερευνήσουν το χάρτη της γλώσσας. 

Το επόμενο βήμα είναι να προβλέψουν από πού προέρχεται το μέλι και πώς φτιάχνεται. Οι 

απαντήσεις θα προστεθούν στον πίνακα. 

2. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες για να δημιουργήσουν μια αφίσα, θα αναζητήσουν 

πληροφορίες για το πώς γίνεται το μέλι και ποιος το φτιάχνει με περιήγηση στο Internet και 

τα υλικά. 

1. Οι μαθητές παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη. Όταν μιλάμε για την κηρήθρα, 

θα μάθουν περισσότερα για το εξάγωνο. Θα συζητήσουν ποια άλλα αντικείμενα στη φύση 

έχουν το ίδιο σχήμα και να βρουν κάποιες φωτογραφίες online για σύγκριση. Μπορούν 

επίσης να δημιουργήσουν μια αφίσα σε ένα θέμα: Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τις 

μέλισσες; 

Διάρκεια 90 λεπτά  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Τσάι, μπισκότα, και μέλι 

 Ίντερνετ 

 Χαρτόνι για την αφίσα 

Πλαίσιο εφαρμογής Μάθημα επιστημών 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ποιες χρήσιμες συμβουλές μπορεί να υπάρχουν 

 Ενθαρρύνει τους μαθητές στη μάθηση και τη χρήση αγγλικών 

 Συσχέτιση με μια πραγματική δραστηριότητα 

 Επιστήμες (σύγκριση γεύσεων) 
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 Αγωγή Υγείας / Χρηματοοικονομική, οικονομική και επιχειρησιακή παιδεία (σύγκριση της 

σημαντικότητας της μέλισσας για το οικοσύστημα) 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

ΚΑΙ 

επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα (σημειώστε τα 
τετραγωνάκια): 

■ Προωθεί την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις μαθησιακές δεξιότητες 
■ Προωθεί πρακτική εξάσκηση, πειραματική μάθηση και μάθηση βασισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων 
■ Προωθεί τη συνεργατική ομαδική εργασία και την διατομεακή χρήση των επιστημονικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων 
■ Βασισμένη σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 
■ Βασισμένη σε κινητήριες παιδαγωγικές, όπως η διερευνητική μάθηση 
■ Εστίαση στις προσεγγίσεις κοινωνικής μάθησης 
■ Λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο 
■ Ευνοεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των θεμάτων STEM 
■ Απαιτεί ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων 

με τρόπο συνεργατικό 

Ρίσκα / Προκλήσεις κανένα 

Αξιολόγηση 

Το εργαλείο / στρατηγική αξιολόγησης που πρέπει να υιοθετηθεί για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Έκθεση αφισών και αξιολόγηση μεταξύ τους πάνω στο ποιο τα εξηγεί καλύτερα 

Μεταδοσιμότητα Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα 

Σύνδεσμοι / Πηγές  

Λέξεις κλειδιά Μέλισσες, μέλι 

 
  


