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Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, pracovní.

Seznámení se s životem v el, využitím medu. Zapojení více smysl .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

MEDVÍD  — MEDOVÁ VYCHÁZKA (ZA V ELI KAMI)

D ti milují sladkosti. Lidstvo ale cukru užívá pom rn  krátkou dobu. P ed jeho hromadnou výrobou 
se hojn  užívalo medu, který je dokonce zdrav jší. Tato sladkost nám pom že budovat úctu k práci (kterou musí 
v ela i vykonat) i k p írod .

Motivace:

Pastelky, sklenice r zných druh  med , lži ky.

Pro výrobu sví ek ze v elího vosku: mezist ny, knoty (ideáln  p edem nast ihané podle velikosti mezist n – tedy 
budoucích sví ek), nožík na na ezání mezist n, p ípadn  fén na zm knutí mezist n. 

Zdobení perní k : upe ené perníky, cukrová poleva (cukr mou ka, vaje ný bílek, citronová š áva), zdobi ka, pe icí 
papír. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list P7A.

Pot eby:

Po p evypráv ní úvodního p íb hu rozdáme d tem pracovní listy.

Úkoly
1. Prohlédnout si úly a vybarvit je.
2. Ozna , která v eli ka nosí med do kterého úlu, stejnou barvou, jakou vybarvíš kyti ku u v eli ky.
3. P imaluj v eli kám tykadla a zade ky.
4. Pomoz v eli kám postavit (domalovat) medovou plástev. Tento úkol je pro d ti pom rn  obtížný, 

nezapomeneme proto za každý pokus pochválit!

Vzhledem k tomu, že se jedná o sch zku medovou, lze zapojit více smysl  než pouze zrak a sluch. ich – v n  medu 
a voskových mezist n. Chu  – je možné dát d tem ochutnat – zdravé medové bonbony (prodávají se ve v ela ských 
prodejnách), r zné druhy medu (lesní, lu ní, kv tový jednodruhový apod.) – p i této innosti je t eba dbát na 
hygienu – d ti by po sob  nem ly používat stejnou lži ku. Hmat – mohou si vyzkoušet, že je med lepkavý.

P i ochutnávání a o ichávání si vedoucí s d tmi m že vypráv t o tom, k emu všemu lze med použít.

Výroba sví ek ze v elího vosku

Pro výrobu sví ek je nejvhodn jší použití mezist n. Mezist ny koupíme ve v ela ské prodejn  spolu s knotem. 
Mezist nu položíme na rovnou desku, p iložíme knot a knot „zabalíme“. Pokud mezist na p i rolování praská, m že 
ji oddílový vedoucí zah át fénem (protože d ti nesm jí pracovat s elektrickými za ízeními zapojenými p ímo do sít ), 
p ípadn  dát zm knout na teplejší místo.

Provedení:

Jednoho krásného dne se medvíd  …… vydalo prozkoumat další cesti ku, která vedla od jeho brlohu. 
Dovedla ho až na kraj lesa. Jé, tam to tak krásn  von lo a najednou uslyšelo takové divné bzu ení. „Co to asi je?“ 
íká si a jde dál cestou, až dojde k malým barevným dome k m, u kterých to bzu ení bylo slyšet nejvíce. Víte d ti, co 

medvíd  ……. našlo? Jsou to v elí úly. Tam bydlí v elky a sbírají med.

„Já bych si tak rád líznul toho sladkého a vo avého,“ eklo si medvíd . Ale jak se k tomu sladkému medu dostat? 
Najednou si všimlo lov ka, který m l na hlav  n co podivného, vypadalo to jako sí  a sítko dohromady, a v ruce 
držel konvi ku a z té se kou ilo. Víte d ti, kdo to je? – Je to pan v ela . Ten se o v eli ky stará a na oplátku od nich 
dostává med. „Co asi ten pan v ela  všechno musí um t?“ ptalo se medvíd  …… . „Musím se jít zeptat sovíka, t eba 
mi poradí.“ Nebo to zvládnete vy, d ti?

Sovík …… práv  listoval ve své moudré knize (encyklopedii) a když se ho medvíd  …… zeptalo, jak je to s v eli kami 
a v ela em, tak mu pov d lo:

„V ela  se stará o v eli ky, pe uje o jejich dome ky, kterým se íká úly, aby v nich bylo isto a uklizeno, dbá na to, 
aby v eli ky m ly úly postavené vždy tam, kde je dostatek kv tin, ze kterých potom sbírají š ávu, které se íká nektar, 
a nosí ji do úlu. Když není dost jídla pro v eli ky, tak je dokrmuje sm sí cukru a vody, aby v eli ky nem ly hlad. A když 
nastane ten pravý as, m že posbírat z úl  od v eli ek jejich med.“

Legenda:

as p ípravy

120 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

zima

Po et ú astník

minimáln  2
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Vysv tlete dít ti instrukce ješt  jednou a ov te si, zda jim rozumí. 
Nevystavujte dít  zbyte n  asovému tlaku – úkoly z pracovního 

listu prokládejte relaxa ními cviky, na každou úlohu ponechte max. 10 minut. Chyby, které dít  ur it  ud lá, s ním 
rozeberte a nave te ho na správné ešení. Každé správné vybarvení kv tiny a úlu i pokus o dokon ení v elího plástu 
náležit  pochvalte!

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Pokud budeme ochutnávat med, je t eba d sledn  dbát na hygienu.

P i práci s fénem musíme dbát na to, že d ti nesm jí na elektrická za ízení zapojená do sít  sahat.

Je vhodn jší si mezist ny na ezat p edem.

Pozor na potravinovou alergii.

Pozor na:

Zdobení perní k  cukrovou polevou

Vyžaduje p ípravu dop edu. N kdo z dobrovolník  p ipraví doma perníky – mohou být r zné tvary (t eba váno ní nebo 
velikono ní motivy). Ze sm si mou kového cukru, vaje ného bílku a citronové š ávy se umíchá hladká poleva, kterou 
plníme do zdobicích sá k , které bu  vyrobíme nap íklad z pe icího papíru nebo igelitového sá ku, i zakoupíme 
v obchod . D ti si mohou nazdobit perní ek podle své fantazie, p ípadn  je možné nabídnout n jaké vzory. Po 
zaschnutí si d ti mohou perní ky odnést dom  nebo je m žeme zabalit do celofánových sá k  a d ti je mohou dát 
jako dáre ky, nap . na besídce.

Pro odpo inek m žete zvolit nap íklad níže uvedenou pohybovou aktivitu:

Sbírání nektaru

Vyst ihejte papírové kv tiny a jako st ed vždy použijte ví ko od PET lahve (musí být stejný po et od jedné barvy). D ti 
rozd lte do skupin a každé skupince p i a te jednu barvu st edu kv tiny (ví ka). Jejich úkolem je posbírat co nejvíce 
nektaru (ví ek) a donést je do svého úlu. Na zavolání „Pozor, srše !“ vb hne do prostoru vedoucí a chytá d ti. Hra 
kon í, když srše  pochytá všechny v elky. Zvít zí ta skupinka, která nasbírá více nektaru (ví ek).

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda a Poznání.

Moje poznámky:


