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Pengantar

Apakah diantara teman-teman ada yang suka dengan madu? Atau 
bahkan tidak menyukai madu?.Tetapi Kakak yakin, pasti 

teman-teman banyak yang menyukai madu, karena madu itu manis 
seperti kalian, betul kan?. Madu juga memiliki banyak khasiat untuk 
pengobatan. Berbicara tentang madu, Kakak punya teman nih, dia 
bernama Ratu Bee Lebah. Dia adalah Ratu Lebah yang cantik dan 
baik hati. Ratu Bee Lebah memiliki banyak madu loh, madu-madu 
yang dimilikinya memiliki nama yang lucu-lucu dan juga memiliki 
khasiat berbeda-beda. Ada madu persahabatan (jika kalian ingin 
memiliki banyak sahabat). Ada juga madu kerja keras (yang bisa 
menghilangkan rasa malas), dan masih ada beberapa nama madu 
lainnya. kalian pasti ingin mencicipi madu-madu manis itu kan?. 
Sebaiknya teman-teman kenalan dulu dengan Ratu Bee Lebah yang 
baik hati itu. Selamat membaca dan berkenalan dengan Ratu Bee 
Lebah dan teman-temannya di Kerajaan Pohon Ceria ya.....

Pemalang, Maret 2012
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Kerajaan
Pohon Ceria

Di salah satu pohon yang rindang. Terdapat dua kerajaan yang sangat 
indah, yaitu Kerajaan Semut dan Kerajaan Lebah. Dua kerajaan 

tersebut terletak di ranting-ranting pohon tersebut. Kerajaan Lebah 
terletak di ranting pohon yang paling atas, karena mereka memiliki 
sarang untuk menampung madu-madu yang dihasilkan rakyat lebah. 
Sedangkan Kerajaan Semut terletak di ranting paling bawah, karena 
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2 Kerajaan Pohon Ceria

rakyat semut harus turun ke bawah pohon untuk 
mencari makanannya. Penghuni dikedua kerajaan 
tersebut tinggal dengan rukun di pohon itu. Saling 
berbagi dan mengasihi. Saling membantu dan memberi. 
Itulah kenapa pohon tempat tinggal mereka dinamakan 
Kerajaan Pohon Bahagia. 

Di ranting paling atas, tempat Kerajaan Lebah. 
Terdapat banyak sekali lebah, juga sarang yang banyak 
menghasilkan madu. Rakyat lebah selalu hidup rukun 
dan saling membantu. Mereka banyak menghasilkan 
madu untuk kerajaan mereka. Bahkan mereka bisa 
menciptakan beberapa jenis madu yang akan membuat 
siapapun yang meminum madu tersebut akan merasa 
bahagia, saling mengasihi dan berbuat kebaikan. Karena 
sesuai nama madu-madu tersebut. Ratu Lebah telah 
menamai madu-madu itu dengan sebutan yang sangat 
manis yaitu; madu persahabatan, madu kerja keras, 
madu kebahagiaan. Setiap rakyat lebah yang sedang 
merasa sedih selalu diberi madu kebahagiaan, atau 
bagi lebah yang malas maka akan mendapatkan madu 
bekerja keras. Sehingga semua rakyat lebah selalu 
hidup senang, saling mengasihi, jujur dan suka bekerja 
keras. Serta rakyat lebah yang kurang suka bergaul 
dengan teman-temannya diberi madu persahabatan. 
Sehingga Kerajaan Lebah sangat terkenal dengan manis 
persahabatannya, juga kasih sayangnya. Banyak juga 
binatang yang sengaja datang ke Kerajaan Lebah untuk 
mencicipi madu yang terkenal sangat manis itu. Karena 
Ratu Lebah dikenal sangat baik, merekapun tak sungkan 
berkunjung ke Kerajaan Lebah yang dipenuhi dengan 
madu yang rasanya amat manis. Karena madu-madu 
tersebut, Kerajaan Lebah sangat dikenal oleh penghuni 
hutan. Bahkan banyak dari raja-raja di hutan sering 


