
Oferta warsztatowych zajęć edukacyjnych  

 

Firma oferująca zajęcia: 

 

     Miód i Lawenda 

 Edukacja Ekologiczna i Prozdrowotna 

      z Elementami Terapii Manualnej 

              Barbara Woś  

 Tel. 886 868 970 

 

 

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób w różnym wieku (treści 

dostosowane do wieku uczestników) 

„ Jak powstaje i jak smakuje miód” 

Zajęcia składają się z części wykładowej poświęconej temu jak powstaje miód , jakie ma 

właściwości lecznicze i pielęgnacyjne oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy 

mają możliwość degustowania 5 różnych gatunków miodu: 

- rzepakowego 

 - lipowego 

 - gryczanego  

 - wielokwiatowego 

oraz pyłku pszczelego. 

Uczestnicy warsztatów uczą się także, do czego można używać miodu i jak go 

przechowywać oraz jakie inne produkty pszczele mogą służyć człowiekowi. 

 Koszt warsztatów 12 zł / osoba  



Dla osób dorosłych wersja wzbogacona o degustację miodów pitnych i nalewki 

miodowej koszt wersji wzbogaconej  22 zł/ osoba 

opcjonalnie możliwe zakupu słoiczka miodu 0,2 kg, jako pamiątki z zajęć (koszt 7 zł) lub 

pakietu 3  różnych miodów (3x 0,2kg) w ozdobnym opakowaniu (koszt pakietu 

miodowego 23 zł) 

 Czas trwania warsztatów 2 x 45 min 

 

 „Zdrowie z miodu i produktów pszczelich” 

Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wykonają miodowy odpowiednik nutelli, i 

modowo – pyłkowy specyfik witaminowy (pyłek kwiatowy to wyjątkowe źródło 

witamin i mikroelementów), poznają zalety miodu i pyłku pszczelego oraz dowiedzą się, 

dlaczego warto jeść miód. 

Każdy uczestnik warsztatów zabiera do domu własnoręcznie wykonane: 

 - miodowy odpowiednik nutelli - słoiczek 0,2 kg  

 - miodowa bombę witaminową - słoiczek 0, 2 kg. 

Koszt warsztatów  20 zł/osoba  

Czas trwania warsztatów 3 x 45 min 

 

 „Świece woskowe”  

 Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wykonują świece z naturalnego wosku 

pszczelego dowiadują się jak powstaje wosk i jakie są jego zalety. 

 Wykonujemy: 

 - zwijaną świecę z węzy pszczelej lub barwionego prasowanego wosku (do wyboru) 

 - świece z wosku pszczelego odlewną w silikonowej formie ( forma do wyboru) 

 - świecę typu „tea light” z wosku pszczelego, lawendy i olejków aromatycznych 

Każdy uczestnik warsztatów zabiera do domu samodzielnie wykonane świece.  

Koszt warsztatów  19 zł/ osoba  

Czas trwania warsztatów 3 x 45 min 

 



Minimalna liczna osób uczestniczących w warsztatach 15 

 Wszystkie materiały potrzebne do warsztatów zapewnia organizator firma „Miód i 

Lawenda” 

 

 

  

 

 

 

 


