
93

Модул 7 

Изследване на пчелите

Описание:

Учениците наблюдават как едри мъхести пчели събират мед от растения, за 
да развият своите умения да правят модели. Те използват вторични данни, за 
да развият умения за научно изследване. Децата обсъждат заключенията за 
зависимостта на хората от едрите мъхести пчели за част от храната си и как те 
могат да помагат на пчелите да опрашват растенията в градината. 

Цели:

Децата да научат един начин за правене на модел на поведение.
Да се ползват умения за изследване за затвърждаване на доказателства от 
второстепенни данни. 
Да взимат предвид значението на пчелите за производството на храни

Техническа последователност:

Занимания на открито: 

Децата трябва да имат възможност да наблюдават как пчелите опрашват 
растенията и да изготвят модел на това опрашване. (Вижте Модул 6A) 
Учениците могат да сравняват своите резултати с данните, предоставени им в 
графиките (F25).  

Занимания на закрито:
1.  Може да е полезно да се покажат графиките в цвят като се използват 

предоставените слайдове. (Вижте “Media Gallery” за опрашващите цветята 
пчели). На тези Power Point слайдове са показани снимки на цветовете, 
използвани в графиките. 

2. Учениците работят в групи по трима и имат копия от графиките (F25). Те 
правят упражненията на (F26) от 1-9. Това не е само упражнение по цифрова 
грамотност. Децата трябва да обмислят какво са видели, колко време пчелите 
събират мед от цветята, които децата са наблюдавали и да включат тези 
идеи в отговорите си. Един от учениците е секретар (секретарят не участва 
в обсъждането), вторият обяснява отговорите, а третият слуша и задава 
въпроси, свързани с тези обяснения. Може да се наложи учениците да направят 
проучвания, за да открият отговора. 

3.  В общото обсъждане на класа всеки секретар обяснява на класа какво е решила 
групата. 

4.  В последните 2 упражнения от F26 приложете наученото от децата в нов 
контекст.

ВреМе

60 минути + изследване 
на открито

МатерИалИ

Оцветени картини на 
цветя в графиките от 
Power Point и ‘Media 
gallery’
Графики в цвят, ако може

уМенИя

Проучване 
Разсъждение
Цифрова грамотност 
Изследване
Проектиране

КлючоВИ дуМИ

Опрашване, видове, 
детелина, цвят, 
метличина, оценяване, 
идеи, модел, 
доказателство.

МеждупредМетнИ ВръзКИ

връзки
цифрова грамотност, 
готвене, изкуство/дизайн

Храна
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Бележки за учителя:

Това занимание би следвало да се направи в края на модула за опрашване и по времето през годината, когато
летят много пчели.  Едрите мъхести пчели е по-вероятно да летят сутрин. Особено внимание трябва да се обърне
на цъфтящите в този момент зеленчуци.

Снимки или образци на цветовете, от които пчелите събират мед са представени в ‘Media Gallery’.

Пчелите събират мед само през деня, защото те не летят нощем – твърде студено е, дори и през лятото и пчелите
разчитат на зрението си, което ги направлява да виждат в ултравиолетовия обхват на спектъра от цветове.
Нощните пеперуди и другите насекоми, летящи нощно време, опрашват растенията през нощта – някои растения
отделят аромат само през нощта, за да ги привличат. Само при едно излизане едрата мъхеста пчела събира мед от
между 50 и 100 цвята и се връща в кошера с цветен прашец и нектар.

Графиката за пчели, събиращи мед от растения, предоставя действителни цифри, които могат да помогнат
за отговарянето на въпросите.  

Тъй като има много цветя, дори и да бъдат произведени много малко семена, за възпроизвеждане на растението 
е необходимо само едно от тях да поникне. Растенията, показани в графиката, имат дълъг период на цъфтеж 
– непрекъснато имат цветове и на едно растение има по много цветове (погледнете снимките на Power Point 
слайдовете), така че пчелите ще опрашат достатъчен процент, за да бъде възпроизведено растението родител 
– най-вероятно повече от стотици/хиляди пъти.  
Ние се нуждаем от добро опрашване на опрашваните от насекоми култури, защото искаме плодове. Опрашването 
от страна на насекомите е толкова важно за оцеляването на хората, колкото и опрашването на тревите от вятъра 
(основните житни култури се опрашват от вятъра). 
Допълнително проучване: последните 2 въпроса ще се нуждаят от известно проучване. Децата трябва да помислят 
за това какви други зеленчуци има в другите страни, когато цъфти дребният лук. Необходимо ни е да отглеждаме 
колкото се може повече цветя за пчелите, защото дивите растения – в ливади и живи плетове – са намалели 
извънредно много през последните 50 години.   

Пчела 1 дребен лук

Пчела 2 дребен лук     26

Пчела 3 дребен лук       30

Пчела 4 дребен лук       61

Пчела 5 лилава мъртва коприва 40

32

Пчела 5 детелина       75

Пчела 6 лавандула  35

Пчела 7 лавандула  72

Пчела 8 метличина  35

Пчела 9 ранилист  15

Пчела 10 лавандула  58

 Пчела 11 лавандула   45

Общо 264 Общо 260
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Градина на медар за въпрос 13 

Включване на родителите

Този модул може да се използва у дома преди заниманието, особено когато източниците на училището на открито 
не са добри.
Пчелите не хапят, освен ако не бъдат раздразнени по някакъв начин – стойте настрана от тях и се приближавайте 
само, ако е необходимо.

Занимания на открито
Децата вече трябва да са имали възможност да наблюдават как пчелите събират мед от растенията. Те може да 
се опитат да проследят една пчела и да отбележат от какви цветове тя събира мед и времето, което отделя на 
цветовете преди да отлети. Учениците могат да сравняват резултатите си с тези в графиките.  
Допълнително занимание
Интернет страница http://www.sciencemuseum.org.uk/antenna/bumblebee/ може да помогне. Накарайте децата да 
направят списък на въпросите, произтичащи от графиките и от рисунката на понятията, за това как пчелите събират 
мед от цветята (Модул 6). Какво ще направят те, за да отговорят на подобни въпроси – какви експерименти могат 
да проведат? По какъв начин техните резултати могат да са важни за ботаниката сега и в бъдеще?  

Да работиш като учен – теоретизиране
Обсъдете труда за едрите мъхести пчели на Чарлс Дарвин от 1859 година. Той забелязал липса на опрашване 
на детелината в случай на унищожение на гнездата на едрата мъхеста пчела. Той открил, че едрата мъхеста 
пчела прави гнездата си близо до края на селата или малките градове, където е по-малко вероятно те да бъдат 
разрушени, защото полските мишки, които нападали гнездата на едрата мъхеста пчела били изяждани от котките.  
Какви са изводите за опрашването на детелината там където няма котки? (Опрашването е по-малко вероятно, 
защото по-малко гнезда на едри мъхести пчели оцеляват и по-малко яйца завършват жизнения си цикъл).

Чарлс Дарвин 1859. За произхода на видовете посредством естествения подбор. Лондон: Джон Мъри. 1во 
издание (страница 89).



Графики на пчели, събиращи мед от цветя

на 27 юни бяха проследени 5 пчели през деня. една пчела (пчела 5) събра мед 
от два вида цветове едно след друго, а друга пчела (пчела 2) отлетя бързо.

F 25

на 7 август през деня бяха проследени 6 пчели

Броят на растенията, които растат заедно (гъстотата) може да се отрази на броя на пчелите, събиращи мед. Всички 
тези видове растения имат по много цветове на едно стъбло.

Посещения на пчели на 27 юни 2005
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Пчела 5 детелина

Пчела 5 лилава
мъртва коприва

Пчела 4 ситен лук

Пчела 3 ситен лук

Пчела 2 ситен лук

Пчела 1 ситен лук

Брой на посещенията

Посещения на пчели на 7 август 2005

Брой на посещенията
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Пчела 11 лавандула

Пчела 10 лавандула

Пчела 9 ранилист

Пчела 8 метличина

Пчела 7 лавандула

Пчела 6 лавандула
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1.

F 26

едра мъхеста пчела събира мед от цветя

1. пчела 4 от колко цвята на лука събра мед?

Отговор

2. от твоето наблюдение и примери, колко време отнема    

събирането на мед от толкова цвята?

Отговор

3. навярно връщането в кошера след всяко събиране на мед отнема 2   

минути.

Изчисли колко пъти Пчела 4 може да е събирала мед от цветовете на лука или на друго растение в топъл и 

слънчев юнски ден (средно време на едно събиране на мед + връщане до кошера х часове дневна светлина 

над 10ºС). 

Изчисление     Аз мисля така, защото

2. дребният лук цъфти около 30 дни. ако 8 дни са дъждовни (пчелите не 

излизат при дъжд), колко пъти може пчела 4 да събира мед от цветовете на 

лука, ако се повтори твоето изчисленията от въпрос 3?

Изчисление

3. защо цветовете, от които е събран мед през август са различни от тези 

през юни?

Идея

4. Събери отразения в графиката брой на цветове лавандула, от които е 

събиран мед на 7 август.

Отговор

5. Вероятно ли е само една пчела да събира мед от тези растения, в който 

и да било ден? учените как биха открили от колко цвята е събран мед и от 

кои видове растения?

Отговор    Идеи

6. Цветовете на лавандулата са наредени на дълъг стрък от цветове. защо 

това да имат много цветове и дълго време на цъфтеж се приема за добро 

приспособяване на дадено растение?

Идеи



нещата, които аз научих днес:

F 26

7. защо учените наблюдават пчелите само през деня? растенията биват 

ли опрашвани през нощта?

Идеи

8. защо мислиш, че лошото време за излизане на пчелите няма да се 

отрази много на броя на семената, формирани от тези растения?

Идеи

9. защо учените трябва да знаят толкова много за пчелите и за 

летателните им навици?

Идеи

10. напиши вегетарианска рецепта, която да включва цветове на дребен 

лук и я изпрати на приятел, който живее в друга страна. Какво трябва 

да вземеш предвид, когато обмисляш плодовете и зеленчуците, които ще 

включиш?

11. Можете ли да направиш проект за градина на пчелар, така че в 

нея да има цъфтящи растения от февруари до ноември? Използвайте 

информация за растенията, които привличат пчелите в Модул 6 и 

направи проучване в интернет.


