
VČELIČKY

Medvídek Pú tvrdí, že včely dávají med jedině proto, aby ho on, Pú, mohl
jíst. Tak to společně pojďme prozkoumat.…  

Víte, že ...

· Včely pochází z doby, kdy na naší planetě vládli dinosauři?

· Včely mají svoji královnu a jí slouží tisíce včel?

· Královna je jediná, která klade vajíčka, z kterých se posléze vylíhnou nové včeličky?

· Včely mají své tance, kterými si sdělují, jak blízko k úlu se nachází květy?

· Včelám vděčíme nejen za med, ale také za mnoho dalších dobrot? Že díky pomoci malých 
opylovaček nám rostliny mohou dávat plody a semena (např. jablka, třešně apod.)?

· Ve skutečnosti je med potrava pro samotné včely a jejich larvy? 

· Že tomu, kdo pečuje o včely, dbá na to, aby byl úl v pořádku a kdo vybírá med, se říká včelař?

Co jste si zapamatovali ...

· Mohly se včely setkat s dinosaury?

· Jak se říká vládkyni včel?

· Kdo všechno může v úlu klást vajíčka?

· Umí včeličky tancovat?

· Za jaké dobroty vděčíme včelám?

· Dělají včely med jedině proto, aby ho Pú mohl jíst?

· Jak říkáme tomu, kdo pečuje o včely?                   



Máte rádi med? Kde všude vám chutná ?

· namazaný na pečivu

· k oslazení čaje

· v medových perníčcích 

Poproste maminku, tatínka, babičku a můžete si perníčky upéci ...

RECEPT NA MĚKKÉ MEDOVÉ PERNÍČKY

• 125 g moučkového cukru

• 2 vejce

• 1 lžička perníkového koření

• 50 g medu

• 1 lžička sody

• 325 g hladké mouky

• 25 g másla – může být i víc

• 1 lžíce kakaa

Dále budete potřebovat vál, váleček, vykrajovátka, troubu a šikovné ručičky. A pokud si budete chtít 
perníčky ozdobit, tak polevu na perníčky.

Poznáte, z které pohádky  nám přilétly a jak se
jmenují?

Včelka Mája a její kamarád Vilík



Včelí medvídci - Čmelda a Brumda 

Zde se můžete podívat na pohádku

Jak se Mája narodila:   https://www.youtube.com/watch?v=nB7_Ei8euMc

Včelí medvídci – Zlobivý:   https://www.youtube.com/watch?v=gdCHwGqmQDk

Medvídci mají rádi med, proto se stále olizují. Rozhýbejte si jazýček s nimi….

https://www.youtube.com/watch?v=nB7_Ei8euMc
https://www.youtube.com/watch?v=gdCHwGqmQDk


POZORNĚ SI PROHLÉDNĚTE, JAK VČELKA VYPADÁ…

1. Tykadla – na tykadlech včely se nachází mnoho smyslových orgánů, například čich a hmat

2. Oči – obrovské oči jsou složeny z tisíců malinkatých očiček, rozlišuje barvy, ale nevidí červenou

3. Nožičky – včela má tři páry nohou, slouží k jejímu pohybu, sběru a ukládání pylu, čištění tykadel

4. Žihadlo – má včela na zadečku, po bodnutí se žihadlo vytrhne a včela umírá

5. Jazýček – sosáček jí slouží k pití nektaru ze dna květu

6. Křídla – dva páry křídel vypadají jako jeden pár a slouží včele k 



Prostorové vztahy – NA ,VEDLE, VPRAVO, VLEVO, POD, NAD, PŘED, ZA,  V



VÝVOJ VČELY

Královna naklade vajíčka do do buněk v plástvi, z vajíčka se vylíhne larva, pak kukla a nakonec včelička.

              

Můžete se naučit říkanku a písničku:

VČELKA

Krouží včelka kolem květu,

létá, bzučí, má se k světu.

Zpátky k úlu letí hned,

v zimě bude sladký med.







ZAHRAJTE SI PEXESO



PUZZLE – vystřihněte a složte



VYROBTE SI VČELIČKU 



Najdete včeličce cestu ke květince – MD



Najděte cestu k úlu – SD



Obtáhněte včeličkám jejich let - MD



Obtáhněte včeličkám jejich let - SD





Přiřaď stejnou dvojici - MD



Jaký bude následovat obrázek - SD



Přiřaďte k sobě stejné velikosti – MD + SD



Která včelička letí do jakého  úlu poznáte podle barviček jejich kyblíčků  - MD



Dokážete překreslit včelku dle návodu – SD, je to velmi obtížné



SUDOKU – SD



PŘIŘAĎTE K SOBĚ STEJNÝ POČET



ZDROJE:

www.ivcelarstvi.cz

www.pinterest.com

www.wikipedie.cz

kniha Včely - Piotr Socha

http://www.wikipedie.cz/
http://www.pinterest.com/
http://www.ivcelarstvi.cz/





