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Prírodovedko a jeho kamarátka 

Ahojte kamaráti, zdraví vás Prírodovedko. Dnes sa spolu vyberieme za mojou kamarátkou.  

Že za akou? Skúste uhádnuť:  

Žlto čierne bruško, žihadlo oná má,  

z kvetu na kvet lieta, keď sladký nektár zbiera. 

Vďaka nej máme hneď, 

ten najsladší  (med). 

 

Tak čo kamaráti, viete kto je moja kamarátka? Áno, je to včielka a ona ešte veľa kamarátok 

včielok má, kto z vás mi pomôže a všetky ich poráta? 
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Správne ste rátali kamaráti milí, ak deväť včielok ste hovorili. A keby štyri včielky odleteli, 

koľké by tam zostali? Áno, vedeli ste to hneď, že zostalo by ich tam päť. A ak sa na ne 

pozriete, čo na chrbte im vidíte? Áno, krásne modré krídelká má každá usilovná včielka. 

A ako robí včielka, aký zvuk vydávajú tie jej krídelká? Presne tak BZZZZZZ počuť môžeme, keď 

včielky letieť zazrieme. Ak pozorne ste kamaráti počúvali, v básni sme, z čoho včielky sladký 

nektár zberajú a z jedného na druhý lietajú, spomínali. Čo to je? Správne ste kamaráti 

povedali, ak kvety ste odpovedali. A tie kvietky rôzne farby majú, pozrite, ako tieto sa na nás 

usmievajú. 

 

 

 

Povedzte mi kamaráti milí, aké farby ste na kvietkoch objavili? Výborne, určite sa vám farby 

správne podarilo vymenovať, ale povedzte mi, v čom by mohli také včielky bývať? Ako  

sa ich domček volá, kto z vás vie, nech zvolá HOLÁ☺ Áno, je to úľ a v ňom včielky nielen  

bývajú, ale v ňom hlavne usilovne pracujú. Tie včielky, ktoré z kvetu na kvet lietajú,  

sa robotnice volajú. Keď sladký nektár oni nazberajú, do úľa ho včielkam mladuškám 
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odovzdajú. Pozrite,  i tu jeden úľ vidíme. Keď dobre sa naň pozriete, aký geometrický tvar  

na ňom nájdete? Trojuholník, kruh a či štvorec? To zvládne určite aj ten najmenší borec. 

 

Áno, kruhový otvor na ňom je, každá včielka sa cezeň dovnútra úľa dostane. A keď do úľa 

včielky veľa nektáru prinesú, prídu ujovia, ktorí si ho odnesú. A verte, že týmto ujom  

sa vďaka včielkam darí a volajú sa ujovia.....(včelári). 

 

Aj im veľká vďaka za to, že nám vyrábajú chutné zlato. Tým zlatom je samozrejme med. Akej 

chuti med je, mi určite poviete hneď. Kyslí, horký, sladký a či slaný? Kto z vás mi to povie? 
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Áno, sladkú chuť má med, veď už sme to spomínali. A keď už sme sa s mojou kamarátkou 

včielkou zoznámili, čo keby sme jej cestu nájsť ku kvietku poradili. 

 

 

A ak by vám maminka, ocko či súrodenci mohli pracovný list vytlačiť, môžete si i let včielky na 

papieri nakresliť. Ak sa vám však pracovný list vytlačiť nedá, verte, to nie je žiadna veda. 

Nachystajte si prst ukazovák na ruke, ktorou kreslíte a týmto prstom let včielky vo vzduchu 

podľa obrázka napodobnite.  
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Dúfam, že ste sa kamaráti dobre zabavili a radosť sme vám s mojou kamarátkou včielkou 

urobili. Skôr, ako sa spolu rozlúčime, nech sa páči link  

https://www.youtube.com/watch?v=S9Pw3mOhPDM na pesničku, poproste o jej pustenie 

svojich súrodencov, ocka či mamičku. A teraz sa už s vami lúčim kamaráti moji milí, ďakujem 

vám za spoločnosť, ktorú ste mi opäť dnes robili.  

AHOJTE VÁŠ PRÍRODOVEDKO. 

https://www.youtube.com/watch?v=S9Pw3mOhPDM

