BIDRONNINGEN OG BIAVLEREN

Målgruppe
Børnehave og 0-1.kl

Det er sommer og bierne har supertravlt! men hvad laver de egentlig inde
i bistadet, og hvad laver biavleren?
I Pederstrup kan I møde Bidronningen der sætter alle sine arbejdere i
gang med de mange opgaver i bistadet, og Biavleren der har brug for
hjælp med at høste honning.

Udbydes i perioden
august 2022

Forløbets indhold
Denne dag møder I to af Skoletjenesten
Pederstrups formidlere i rollerne som
Bidronningen og Biavleren. Hos
Bidronningen prøver børnene selv at
være arbejderbier og oplever hvor
mange arbejdsopgaver der skal ordnes i
bistadet.
Hos Biavleren kigger vi på levende
honningbier og presser frisk honning fra
bistadet.
Efter frokost er der tid til en kreativ
aktivitet.
Forløbet udbydes til børnehavegrupper
og 0-1.klasse og medvirker til at
understøtte overgangen fra børnehave
til skole.

Konkrete læringsmål for forløbet
 At forstå bierne som et vigtigt led i
naturens kredsløb.
 At forstå honningbiernes nytteværdi
for mennesker.
Nøglebegreber
 Bier
 Biavl
 Honning
 Bestøvning
 Produktion af fødevarer

Fælles Mål forløbet fokuserer på
Børnehaveklassen
Naturfaglige fænomener, Dyr og
planter: Eleven kan genkende dyr og
planter i nærområdet
Kreative og musiske udtryksformer,
Fremstilling: Eleven kan eksperimentere
med egne udtryk i billeder, musik og
drama, alene og i fællesskab.
Natur og Teknologi (2.kl)
Undersøgelse, Organismer: Eleven har
viden om dyr, planter og svampe
Perspektivering, Organismer: Eleven har
viden om organismers årscyklus
Perspektivering, Teknologi og
Ressourcer: Eleven har viden om
ressourcer fra hverdagen
Forberedelse før turen
 Forbered børnene på besøgets
indhold.
 Tal med børnene om, at bierne ikke
er farlige. De stikker sjældent og kun
hvis de føler sig truet.
 Se evt filmen Biernes By, som kan
streames gratis

Mødested
Pederstrup, kastanjetræet ved
Ballerup Museum (Pederstrupvej
53)
Mødetid og varighed
10.00 – ca 12.00 inkl.
frokostpause
Book forløbet
skoler:
www.skoletj-pederstrup.dk
daginstitutioner:
mail til lito@balk.dk

Under forløbet
 Den første del af forløbet er et
rollespil. Når I ankommer til
Pederstrup, vil I blive mødt af
formidlere i kostume og rolle.
 Vi beder om at I som klassens lærere
bakker op om rollespillet ved så vidt
muligt undgå at ”bryde illusionen”.
Forslag til efterbehandling
 Brug evt. forløbet som led i videre
arbejde med insekter, nyttedyr eller
bæredygtighed, eller med smag og
fødevarer.

