
Bibarn 2021

Tre måndagar i juli och 
augusti erbjöd Tanums 
biodlarförening i samarbete 
med Tanums kommun 
sommarlovsaktiviteter för 
barn i åldrarna 6-15år.

Det blev mycket uppskattat 
och grupperna var 
fullbokade varje gång. 



Vårat mål var att få barn 
uppmärksamma på hur 
flitiga våra bin är. 

Vi ville därför visa upp så 
mycket som möjligt av vad 
bin gör och hur vi kan 
använda oss av det som 
bina tillverkar.



Anja Randa gjorde ett fint 
informationshäfte som vi 
gick igenom tillsammans 
med barnen.  

Med många fina bilder och 
förklaringar om livet i 
kupan.

Barnen ställde under tiden 
massa kluriga frågor som 
inte alltid var så lätta att 
svara på.



Alla barnen fick i 
omgångar vara med 
och kika i kupan.

Hittar vi drottningen?

Hur ser vi skillnad på drönare och 
arbetsbin?

Lyckas vi se ett yngel krypa ut?

Hur ser honungen ut innan den 
hamnar i burken? 



Drönare.

Sista veckan 
Bibarnen var på 
besök var det ont 
om drönare, hösten 
närmade sig. 



Spanar på 
bina i 
visningskupan

Klurigt att försöka hitta drottningen 
med ”drottningodlarglasögonen” på.



Bibar
Bina är törstiga, precis som vi. Därför 
hjälper vi bina genom att måla och 
dekorera var sin snygg bibar av stenar 
och lerfat.



Insektshotell

Här både borras det i 
vedträd och knyts 
ihop bambupinnar till 
insektshotell.



Tråda ramar var överkurs, men skoj 
tyckte barnet som var med alla tre 
gånger. 



Förutom det ni sett på bilderna gjorde vi även:

Vi bakade med honung, chokladbollar och en kaka. Som 
vi smaskade på efter att vi ätit korv och bröd.

Testade att blanda ihop honung och kakao, hällde på 
varm mjölk och vips så hade vi en någorlunda nyttig 
varmchoklad. 

Barnen hade en honungsprovning, spännande att honung 
kunde både smaka och se så olika ut tyckte barnen.

Gjorde eget läppbalsam med lavendeldoft.

Rev vax och gjorde egna vaxdukar i ugnen.

Lekte massa lekar, spelade pingis och målade.



Vi som hade äran att umgås 
med alla dessa härliga barn 

sommaren 2021 var:

Anja Randa, Elin Thorstensson, 
Frida Westman, Helen Tandemar

och Sofia Melander.


