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VIDEO
Youtube: O včelách a medu - na pokračování (trvá 40 minut,
rozdělte po 10 minutách)
Otázky k videu: (0-10 minut)
 
Přemýšlej - Jsou včely důležité? Proč?
 
1.Jak se jmenuje naše včela příjmením? 
obecná - medonosná - bodavá
 
2.Jaké velké zvíře se bálo včel už v pravěku?
slon - člověk - tyranosaurus
 
3.Včela patří mezi hmyz: Jaké další hmyzí potvůrky znáš?
_______________________________________
4. Kdo všechno bydlí v úle?
 
5. Včelka žije jen 1-2 měsíce. Co všechno za svůj život dělá?
 
6. Jaký úkol mají trubci? Udělej fajfku u správných odpovědí.
a) troubit na sosák
b) udržovat teplotu v úle
c) krmit mladé včelky
d) chodit na rande s včelí matkou (královnou)
e) opravovat úl
 
7. Kolik královen můžeme najít v jednom včelstvu (společenství
včel)? _______________
 
8. Co dělá včelí královna?
a) bodá nepřátele b) klade vajíčka včelích holčiček c)vládne
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https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y


 Proč včelka létá z květu na květ?
 
Co by se stalo, kdyby včelky zmizely ze světa? (Vyber, co je
správně)

VIDEO
Youtube: O včelách a medu - na pokračování (trvá 40 minut,
rozdělte po 10 minutách)
 
Otázky k videu 2 : (12:46 - 18:00)
 

1.
2.
3.

nic   -  nerostlo by ovoce a zelenina - lidé by zemřeli hlady
 
3. Jak se vytváří med?  
 
a) včelka ho vyrobí ve svém těle z nektaru (je to vlastně její
vyblinkanec, který slouží ke krmení včelích miminek a tvoření zásob
na zimu)
b) včelka med sbírá na květech
c) med se vyrábí v úle v plástvích
 
Pozn Video 2 Nezkreslená věda - díl Včely s Pavlem Liškou vtipně,
určeno spíše pro starší děti ( 10 minut)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q
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Básnička s pohybem (starší děti také čtou)
 
Podívejte, támhle, děti,       (děti běhají, bzučí, mávají ručkama)
 
včelka z květu na květ letí.    (na zemi polštářky - květy)
 
Do košíčků pyl si třese.      (do triček a sukýnek sbírejte pyl)
 
A do úlu hned ho nese.      (zase poletují, zastaví a pyl vysypou)
 
Nektar přidá hned.         ( ruce tleskají do rytmu básničky)
 
A je z toho meeeeed.         (zakřičí)
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Jedna včela má 6 nožiček. 1.
Kolik nožiček mají včelky na obrázku?

 
 
2. S mamkou jsme upekli medové perníčky. 
Já jsem snědla 8 perníčků. Brácha snědl o 3 víc než já. 
Táta snědl o 1 méné než brácha a máma snědla o 1 víc než táta.
Zbylo nám 10 perníčků. Kolik perníčků každý snědl a kolik
perníků jsme vlastně upekli celkem?
 
Já
Brácha
Táta
Máma
Zbylo
Celkem
 
3. Jak vypadá včelí plástev, nakresli plástev se třemi buňkami ve
třech řadách. Kolik vajíček se sem vejde?
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Zkus vytvořit jednu buňku plástve z pruhu tvrdého papíru
(kartonu). Kolik má vlastně buňka stran.
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POSLOUCHEJ a doplň chybějící slova: 
Svěrák+Uhlíř: Včely

 https://www.youtube.com/watch?v=TzoF8RER2yc
 
C                                G

1. Řeknu ti, bzz bzz bzz, to bylo _____________
    F                          C      G     C
   když se mi doneslo, že chováš včely.
   
2. Mně včela, bzz bzz bzz, moc dobře nedělá,
   po každém ________________ oteču celý.
   
    C                       G
R: Protože mám ________ láskou puklé,
   F                          C
   budu s tebou teda chodit v _________.
                             G
   Budu žíti v doletu tvých _______,
   F             G               C
   to mám za to, že bych tě tak chtěl.
   
   Včely, včely, včely ___________,
   křížíte mi cestu k této slečně.
   Včely, včely, včely jděte ________ ,
   ať můžu mít chovatelku rád.
   
3. Tvá včelka, bzz bzz bzz,  i když je nevelká,
   ________ mi nahání na každém keři.
   
4. Mám smůlu, bzz bzz bzz, zalezte do úlu,
   přestaňte ___________, vždyť už se šeří.  
R: +  
   Včely, včely, včely jděte spát,
   ať můžu mít chovatelku rád.
 
OTÁZKY: Má zpěvák rád včely? Proč? 
Co znamená "oteču celý" mít "srdce láskou puklé" "s někým chodit"
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VYROB SI VČELKY
Potřebuješ roličku od WC
papíru, žlutý papír na tělíčko a
hlavu, černý papír na proužky
a tykadla, tenký papír na
křidélka, lepidlo a nůžky.
 
Další tipy: Z roliček můžete
vyrobit i včelí úl (budete jich
potřebovat alespoň 10). Jak ty
vymyslíte?

Plástve pro včelky: Vem kousek bublinkové folie a zadní
stranu namoč do barvy a obtiskni na papír - vyrobíš tak
včelí plástev.
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Projektový pracovní list připravila:
Mgr. Štěpánka Vontrobová, pedagog, máma, autorka didaktických
her, portálu www.kidedu.cz a lektorka workshopů pro rodiče a
učitele.
 
Na webu www.kidedu.cz koupíte:
 
Dětský denní plánovač Kidedu Můj den - pro samostatnější děti
Komunikační hru Kidedu Mé EMOCE k porozumění emocím a
hledání řešení
Adventní kalendář Blíže k sobě
Průvodce MĚSTO NA HRANÍ - aktivity pro nevšední život ve
městech (město je hřiště)
 
Online kurz pro maminky - No Stress, ženo: Jak jíst, jak lépe spát,
podpořit vylučování hormonů štěstí, zpracovat strachy a negativní
emoční vzorce, posunout se z místa a cíti se lépe (včetně
relaxačních a antistresových cvičení)
 
Projektové vyučování Cesta Jídla - pro živou výuku a nyní i
příprava online verze 
 
Těším se na Vás.
Napište mi také na info@kidedu.cz


