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«Σάββατα με τους Επιστήμονες» 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα) 
 

Σάββατο 6 Μαΐου 2017 
«Περί μελισσών: επικοινωνία, συμπεριφορά  

και μελισσοκομικά προϊόντα» 
 

Τρώγεται η γύρη; 
Είναι αλήθεια πως οι μέλισσες χορεύουν; 

Πώς παράγεται το μέλι και γιατί κρυσταλλώνει; 
Τελικά, ποιος κάνει κουμάντο μέσα στην κυψέλη; 

 
Ελάτε το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για 
να γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για την κοινωνία των μελισσών, πώς 
προσανατολίζονται και πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και για τα μελισσοκομικά προϊόντα. Σας 
περιμένουμε ακόμη για να παίξουμε, να εξερευνήσουμε και να φτιάξουμε κατασκευές! 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 

11:00-12:00 Παρουσίαση-συζήτηση με θέμα «Περί μελισσών: επικοινωνία, συμπεριφορά και 
μελισσοκομικά προϊόντα» με το Δρ Ελευθέριο Αλυσσανδράκη, Γεωπόνο – 
Μελισσολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΤΕΙ Κρήτης. 

12:00-14:00 «Στο Εργαστήριο του Επιστήμονα». Βλέπουμε την κυψέλη και τον εξοπλισμό του 
μελισσοκόμου, ενώ παρατηρούμε και μέλισσες στο στερεοσκόπιο. Επίσης, γνωρίζουμε 
τα μελισσοκομικά προϊόντα και γευόμαστε διαφορετικούς τύπους μελιού (για όλες τις 
ηλικίες). 

12:00-14:00 «Το πέταγμα της μέλισσας». Θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά ανακαλύπτουν την 
κοινωνική δομή των μελισσών παίζοντας και διασκεδάζοντας. 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 4 μέχρι και 7 ετών).  

12:00-14:00 «Κι αν ήμουν μέλισσα;». Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους μέσα από 
τις αισθήσεις της μέλισσας. 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου 
(για ηλικίες από 8 ετών και πάνω).  

12:00-14:00 Ο Ερευνότοπος θα μεταμορφωθεί σε κυψέλη και θα γεμίσει με μέλισσες, μελισσούλες 
και μελισσάκια, σε διάφορα μεγέθη και σχήματα (για όλες τις ηλικίες). 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη των 
παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Γενική είσοδος 5€ 

Δωρεάν είσοδος για: 
 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» 

 Παιδιά κάτω των 4 ετών και ΑμεΑ 
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