
KAKO S ČEBELO DO MEDU 
 
smo se v Vrtcu Kočevje spraševali v tednu izobraževalno promocijske akcije 
Čebelarske zveze Slovenije. Tradicionalni slovenski zajtrk je bil izhodišče za naše 
raziskovanje in odkrivanje sveta čebel.  
Tako smo tradicionalno, 19. 11. 2021, obeležili medeni zajtrk. V enoti Kekec sta se 
nam na ta dan pridružila tudi župan in naša ravnateljica. To, da je lokalno pridelana 
hrana okusnejša in bolj zdrava, že dolgo ni skrivnost. Seznanili smo se s sestavinami 
tradicionalnega slovenskega zajtrka in njihovim izvorom. Teden pa posvetili 
spoznavanju pridnih čebelic. Otrokom sem želela približati pomen čebele za človeka 
in tudi naravo.  
Ob fotografijah, slikanicah, otroških enciklopedijah in filmu “S čebelo do medu” (avtor: 
Čebelarska zveza Slovenije), smo spoznali življenje in delo čebel. Spoznali smo kako 
pridelajo svoje pridelke in za kaj jih uporabljajo. Čebelje pridelke smo spoznavali z 
opazovanjem, okušanjem, vonjanjem in tipanjem. Ogledali smo si satnico in 
čebelarjevo zaščitno obleko. Seznanili smo se s postopkom preverjanja kvalitete 
medu in čebelarstvom na slovenskem. Ob raziskovanju smo spoznali veliko novih 
pojmov, kot so mana, medičina, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, panj, satje, 
čebelnjak, panjska končnica… Odkrili smo pomen čebel in drugih opraševalcev za 
naš svet. Ob učenju pa tudi ustvarjali, plesali, peli na tematiko čebel in poslikali 
panjske končnice. Za konec smo še zavihali rokave in spekli zelo dobre, zdrave, 
okusne piškote – medenjake.  
Ali ste vedeli, da 72 % vseh cvetočih rastlin potrebuje opraševanje, da je 35 % 
proizvodnje hrane odvisna od opraševanja, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od 
čebel in ostalih opraševalcev. Kranjska čebela je avtohtona slovenska živalska 
podvrsta, ki ji zaradi svetlo sivih dlačic na obročkih zadka rečemo tudi kranjska sivka. 
Čebeljemu opraševanju se lahko zahvalimo za ohranjanje ravnovesja v naravi in za 
biotsko raznovrstnost v naši državi. Verjetno se strinjate, da bi bil naš svet brez čebel 
in drugih opraševalcev pust in grd. Zato za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev 
varujmo svoje okolje, ohranjajmo naravo in skrbimo za medovite rastline.  
Za zaključek si bom izposodila misel predsednika ČZS, Boštjana Noč, ki pravi, da 
zakoni, ki veljajo v čebeljih družinah, so lahko zgled za vse nas. Spoštovanje, 
pripadnost, odgovornost do lastnih in skupnih nalog so temelji za njihovo preživetje in 
preživetje narave. Prej ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da rešimo 
naš svet.  
 
 
AVTOR: vzgojiteljica Urška Šterbenc iz Vrtca Kočevje 
 
FOTOGRAFIJA 
Avtor fotografije: Urška Šterbenc 
 
Naslov fotografije 1 (prva ali druga): otroci iz vrtca spoznavajo čebelje pridelke 
Naslov fotografije 2: tradicionalni slovenski zajtrk z županom in ravnateljico  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qlsbshOwbWs


 


