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Модул 6:  

Пчелите ‘събират мед’ от цветята 

Описание:

„Пчелите събират мед от цветята” е занимание по рисунки на понятия, в което се 
оценяват конкуриращи се идеи като се обсъждат различни обяснения на видими 
факти. Учениците решават кой от представените варианти е напълно изчерпателен. 
Те трябва да подкрепят или да допълнят твърденията върху рисунката и да ги 
свържат със собствените си наблюдения. 

Цели:

Да се развие разбирането на учениците на научната идея за наблюдавани факти 
чрез обсъждане и конструиране на устни и писмени аргументи. 

Техническа последователност:

Занимания на открито: 

Посетете опитно поле, цветна леха, буренясало място, къпинак, овощна градина, 
нацъфтели храсталаци или цъфтящи луковици според сезона и достъпа ви до 
цъфтящи растения: (Вижте Списък на растения, които привличат пчелите). Отделете 
време да наблюдавате пчелите. Проследяването на 1 пчела ще е полезно. 5-10 минути 
– наблюдението може да се направи по всяко време преди този урок – през обедната 
почивка, по пътя за вкъщи, в парка, в градината у дома и да се опише в тетрадката по 
ботаника. (Вижте Сроден предмет: Пчели събират мед от цветята модул 6А).

Занимания на закрито:

1. Може да е полезно да започнете урока с преговор на частите на цвета. Power 
Point слайдове на цветен прашец и нектар (в ‘Media Gallery’) може да помогнат и 
да се пуснат да текат непрекъснато по време на урока. Отделете 10 минути да 
представите задачата и да обясните какво се очаква да правят учениците. Те 
ще конструират аргументи в подкрепа на твърденията в рисунката с понятията, 
които те считат за верни. Те ще трябва да дадат поне две причини защо 
подкрепят тази гледна точка.

2. Разделете децата на двойки. Раздайте рисунката с понятията (F20) и първата 
писмена форма (F22).

3. Дайте на децата 10 минути да прочетат твърденията и да напишат 
първоначалните си идеи на първата писмена форма. 

4. Фотокопирайте и раздайте Допълнителния лист с факти (F21). Листът с факти 
може да бъде нарязан, така че части от него с факти да се залепват върху листа 
с варианти (F23).

5 Накарайте всяка група да реши кое от твърденията, мислят че съвпада 
с твърденията в рисунката с понятията – това са заглавията от листа с 
вариантите.

6. Когато дадена двойка завърши това упражнение, тя се включва към друга 
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двойка. Ако двете двойки имат един и същ отговор, насърчете ги да предоставят още аргументи. Попитайте ги 
как биха защитили идеите си пред други ученици, които са на друго мнение.

7. Раздайте подобрения лист с аргументи (F27) и насърчете учениците да подобрят аргументите си. Един от тях 
може да пише върху образеца от името на групата, друг вариант е да принтирате листа или да направите Power 
Point слайд, който децата да довършат.

8. Накарайте децата да определят верния отговор чрез гласуване. Ако някои гласуват за неправилен отговор, 
помолете останалите ученици да ги убедят като използват предоставените факти.

9. Общо обсъждане: обсъдете защо доброто опрашване е важно за растенията за храна.

Последващо или допълнително занимание

Помислете за това как унищожаването на животни може да се отрази на биоразнообразието и на екосистемите. Ако 
броят на опрашващите насекоми, които са особено важни за получаването на семена на основните производители 
на земята намалее, това може да застраши някои взаимноизгодни взаимоотношения. Някои растения (например 
орхидеите) са толкова специализирани, че само едно насекомо ги опрашва. Децата да потърсят примери за такива 
растения.
Децата да подготвят експеримент, за да изпитат идеята в заниманието за пчелите и цветята. Например, поставете 
чинийки със захарна вода между цветята и вижте дали пчелите ще кацнат върху нея вместо върху цветята. Те 
също могат да наблюдават цветя, от които пчелите събират само цветен прашец, например, макът не отдава 
нектар. Те могат да видят дали само някои пчели посещават някои цветя, например, определен вид едри мъхести 
пчели опрашват цветовете на зеления фасул, защото останалите пчели са твърде леки да разтворят цвета.  Може 
да проведете този модул след Модул 9 от темата Растенията в изкуството.

Бележки за учителя:

Виж ‘Media Gallery’ за Растения, които привличат пчелите 

Учениците ще трябва вече да знаят: 
• имената на частите на цвета и функцията на всяка от тях; 
• че цветният прашец може да бъде пренасян по различен начин, например, от вятъра, от насекоми. 
Учениците вероятно вече ще са виждали как пчелите кацат върху цветята и ще имат идея защо те го правят. 
Важно е да се обърне внимание, че изразът „Пчелите събират мед” е по-скоро езиково словосъчетание, отколкото 
конкретно описание на процеса. Идеята за взаимозависимост е много важна за производството на храна за хората, 
но пчелите летят от цвят на цвят единствено за своите си цели. Те опрашват цветята неволно и непреднамерено, 
докато преминават покрай прашниците. Лепкавото близалце събира цветния прашец, който е полепнал по 
косматото тяло на пчелата, докато тя преминава. Пчелата каца на много цветя и цветния прашец по тялото й може 
да е от различни цветове на същото растение или от други растения от същия вид. Това е важно за кръстосаното 
опрашване, защото от кръстосаното опрашване се получават по-добри растения, отколкото от самоопрашването. 
Също така е важно да помним, че цветен прашец от цвят на грах няма да опраши цвят на морков – зрънцата цветен 
прашец са с различна форма и не могат да се закрепят на близалцето. 
Поради начина, по който пчелите са представени във филмите или в рекламите, децата могат да имат 
антропоморфни представи и погрешно мнение за тях. 
Някои ученици може да имат нужда вие да им покажете как да използват писмената форма; и какви неща трябва да 
записват в нея. Отделете време да обясните какво биха могли учениците да записват в кутийките.
Ламинирането на листовете с вариантите и на картите с фактите ще улесни ползването им за това занимание от 
повече от един клас.
Полезна информация
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Може да имате нужда от следната информация, която да ви помогне да отговорите на някои от въпросите на 
децата. Част от информацията е в допълнителните факти, с които децата трябва да работят върху листа с 
вариантите.
Пчелите събират цветен прашец от цветята, за да хранят своите растящи ларви.  
Пчелите се нуждаят от цветен прашец, защото той им дава аминокиселини, витамини и мазнини. Един пчелен 
кошер се нуждае от около 45 кг цветен прашец на година. 
Пчелите събират нектар от цветята. Пчелите имат торбичка за мед (която малко наподобява втори стомах). 
Торбичката за мед поема нектара, който пчелата изсмуква от цвета. Пчелата връща обратно течността от езика си 
и топлината на кошера и преминаването на въздух от трептящите й криле кара част от водата да се изпари. Тази 
по-гъста течност се налива в клетките на медната пита. Пчелата каца от цвят на цвят, докато събере около 40 
милиграма нектар, който занася обратно в кошера.
Пчелите не разпознават червения цвят, затова е малко вероятно да кацнат на червени цветове. Пчелите кацат 
на цветята не защото те са красиви или защото миришат хубаво, а защото цветята предлагат захарен нектар 
(обикновено два пъти по-сладък от Кока-колата!). Пчелите имат ‘торбички за цветен прашец’ на крачетата си и 
мъхести телца, които събират цветен прашец, когато пчелата прелита покрай тичинките (мъжката част на цвета). 
Пчелите могат да летят на растояние до 3,2 километра от кошера, за да събират нектар и цветен прашец. Когато 
пчелата се опре в лепкавите близалца (женската част на цвета), цветният прашец се полепва по тях. Зрънцата 
цветен прашец са попаднали където трябва, за да влезе надолу в яйчника. Цветен прашец от едно цвете се 
полепва по тялото на пчелата и бива пренесен в другите цветове на същия вид. Нектарът се произвежда в 
нектарната жлеза в основата на венчелистчетата на някои цветове или в края на провода на други, така че пчелата 
трябва да премине през тичинките и близалцата, за да стигне до него.
Пчелите летят само в топлите дни между март и ноември. Когато е студено или мокро те не излизат от кошера. 
Пчелите опрашват не само разтворилите се плоски цветове като тези на маргаритите, но и тръбообразните 
цветове като тези на напръстника и лавандулата. Пчелите виждат ултравиолетовия спектър цветове, което 
означава, че те виждат шарките и ориентировъчните знаци за нектар в цветовете, които хората не могат да видят. 
Както растенията, така и пчелите имат полза едни от други – те са взаимозависими. Кръстосаното опрашване е 
прехвърлянето на цветен прашец между различни растения от един и същ вид, например, краставиците лесно 
се кръстосват с други краставици, но не се кръстосват с различните видове тикви или пъпеши. Градинарите са 
притеснени от намаляващия брой диви пчели, причинен от вирусите и паразитите по пчелите. Инсектицидите 
убиват пчелите. Цветовете на бурени, като глухарчето, също предоставят нектар на пчелите.
Източници на подкрепящи доказателства 
Местните пчелари могат да имат показен кошер, който да донесат в училището и да го покажат на децата – и те 
могат да почувстват топлината от всичките пчели в кошера и от вибрирането на трептящите им криле.
http://pchelarstvo.start.bg/
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допълнителни факти за това как пчелите събират 
мед от цветята   

Пчелите събират цветен прашец от 
цветята и го носят в кошера, за да 
хранят ларвите си 

Пчелата лети от цвят на цвят докато  
събере 40 милиграма нектар, който 
отнася в кошера.

Пчелите кацат на цветята не защото те са 

красиви или миришат хубаво, а защото от 

цветовете те събират захарен нектар 

Пчелите имат ‘прашникови торбички’ 
на краката, но те събират полен и по 
мъхестите си телца, когато минават покрай 

прашника (мъжката част на цвета, където 

се събира цветния прашец).

Пчелите се отдалечават на около 3 
километра от кошера. Те правят мед от 

нектар. 

Пчелите се нуждаят от цветен прашец, 
защото той им дава хранителни вещества 
(аминокиселини, витамини и мазнини) 

Един кошер пчели се нуждае от около 45 
килограма цветен прашец на година 

Пчелите имат торбичка за мед (нещо като 
втори стомах). В торбичката за мед пчелата 
слага нектара, който тя изсмуква от цветята.  

Когато пчелата се отърка по лепкавото 
близалце (женската част на цвета), по нея 
залепва цветен прашец. Зрънцето цветен 
прашец е попаднало където трябва и 
започва да расте надолу в яйчника.

Цветен прашец от едно цвете се пренася от 
тялото на пчелата в друго цвете от същия 
вид.

Нектарът се прави в нектарната жлеза. В някои 

цветя тя се намира в края на чашката на цвета, 

така че пчелата трябва да премине покрай 

тичинките и близалцето, за да го достигне. 

Растенията и пчелите се облагодетелстват 
едни други – те зависят едни от други.

Пчелите събират цветен прашец, за да хранят 

ларвите си.
Пчелите се нуждаят от пчелен прашец,  
защото той им дава хранителни вещества.

Пчелите събират от цветята захарен нектар (2 

пъти по-сладък от Кoкa-Кoлaта), а не защото 

цветята са красиви или миришат хубаво.

Един пчелен кошер се нуждае от около 45 
килограма цветен прашец на година.

Една пчела лети от цвят на цвят, за да събере 

40 милиграма нектар, който отнася в кошера..
Пчелата има торбичка за мед (нещо като 
втори стомах), в който слага нектара, който 
изсмуква от цветята.  

Пчелите събират цветен прашец в 
‘прашниковите торбички’ на краката си. 

По косъмчетата по тялото на пчелите се 
полепва цветен прашец и те го пренасят от 
едно цвете на друго от същия вид.

Цветният прашец се полепва по мъхестото 

тяло на пчелата когато тя прелита покрай 
Цветен прашец от пчелата се полепва по 
лепкавото близалце (женската част на 
цвета). 

За да стигне до нектара пчелата трябва да 

мине покрай тичинките и близалцето.
Пчелите правят мед от нектар в кошера.
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Модул 6A 

Пчелите ‘събират мед’ от цветята

Описание:

Учителите изпращат работен лист на родителите възпитатели, за да обогатят 
уроците по ботаника като показват на децата ситуации от реалния живот, които 
отразяват уроците по ботаника. Наблюдение, отразяване и измерване как пчелите 
събират мед от растенията в градина, парк или по пътя за училище.

Цели:

Да се ангажират родителите (или други лица) в обучението по ботаника, така че 
децата да осъзнаят, че училищният и реалният живот са свързани.
Да се представи идеята за изготвяне на модел / вземане на мостра 

Работна последователност:

1. От родителите се иска да помогнат на децата да наблюдават как пчелите 
събират мед от цветя в топъл ден.

2. Те заедно броят колко пъти дадена пчела каца по цветовете на едно растение 
преди да отлети. Запишете броя, грубо колко време продължава всяко кацане и 
всякаква друга уместна информация в тетрадката по ботаника, като например: 

 

  

3. Пребройте отново колко пъти друга пчела каца на същото или на други растения 
и добавете в таблицата.   

4. Разгледайте различни растения и отбележете цвета на цветовете, от които 
пчелите събират мед. 

5. Задавайте въпроси и се опитайте да намерите отговорите, например: Пчелата 
събира ли мед от повече от един вид цветове, докато я наблюдавахте? Много 
цветове ли има на растението, което наблюдавате? Можете ли да разберете от 
колко време растението цъфти? Пчелите, които наблюдавате, еднакви ли са? 
Можете ли да ги опишете или нарисувате?

6. Проведете експеримента отново в дъждовен или студен ден. Какво 
забелязвате?

7. Ако имате ядивни растения в градината, наблюдавайте най-вече тях. (Ако 
нямате, не се притеснявайте, въпреки това ще съберете много информация за 
пчелите).

Най-добре е да свършите тази работа преди или в началото на модула за 
опрашването и в слънчев ден от пролетта до есента.  Помолете родителите да 
насърчават децата упорито да проследяват една и съща пчела. Тя може да събере 
мед от цели 100 цвята на едно и също растение. Насърчавайте родителите да 
помагат на децата да повтарят наблюдението.
Най-добре е да се наблюдават растения като лавандула, напръстник, пореч, ситен 
лук, градински чай, коприва, лен, рози, цъфнали ябълки/сливи.

ВреМе

1 седмица – в не учебно 
време

Материал

Цветове за наблюдение, 
напр. бурени, градински 
цветя, цветя в парк 
Тетрадка по ботаника, 
часовник с две стрелки

уМения 

Работа с родители, други 
възрастни или приятели; 
самостоятелно мислене и 
разсъждаване

КлючоВи дуМи

наблюдавам, броя, 
повтарям

МеждуПредМетни ВръзКи

Родителски принос  за 
обучението в училище
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Медоносна или 
едра мъхеста 
пчела

На колко 
цветя е 
кацнала

Растение Време Коментари 

едра мъхеста 
пчела

32 Лавандула 3 мин Слънчев и 
топъл ден
 

Храна



Медоносна или 
едра мъхеста 
пчела

На колко 
цветя е 
кацнала

Растение Време Коментари 

едра мъхеста 
пчела

32 Лавандула 3 мин Слънчев и 
топъл ден
 

направи следващите упражнения и отбележи 
отговорите в тетрадката си по ботаника
Здраве и безопасност

Пчелите жилят само ако бъдат раздразнени по някакъв начин – стой на растояние и се приближавай 
само ако е необходимо.  

 n Преброй от колко цвята на едно и също растение дадена пчела събира мед преди да отлети. 

1.

Преброй отново за друга пчела, която 
събира мед от същото или друго 
растение и отбележи от колко цвята  
събира мед и колко време отделя за 
това растение. 

2.
Погледни различни растения и отбележи цвета 
на цветовете, от които пчелите събират мед. 
Може също да преброиш от колко цвята на 
едно или на повече от тези растения събира 

мед пчелата.

3.

Ако е възможно, опитай експеримента в дъждовен, ветровит или студен ден. Какво забелязваш?

4.

Задай въпроси и се опитай да получиш отговори, например: Пчелата събираше ли мед от повече 

от един вид цветове по времето, когато я наблюдавах? Има ли много цветове на растението, което 

наблюдавах? Можете ли да разбера от колко време цъфти то? Нещо променило ли се е в цветовете 

през това време? Всичките пчели, които наблюдавам, еднакви ли са? Мога ли да ги опиша или 

нарисувам?

5.

тази СедМица ВКъщи аз научих:


