Besøg biernes verden

Beskrivelse
Kom og se vores bier fra maj til september!
Introduktion til biernes liv: Med en spændende fortælling bliver I introduceret til biernes verden på et
niveau, som er tilpasset til jer. Derudover kigger vi i et demonstrations-bistade uden bier, hvor vi taler om
hvad vi ser og sætter begreber på det
Rollespil om bier med udklædning: Eleverne lever sig ind i biernes liv gennem rollespil. Her lærer I om
biernes livscyklus fra æg til voksen bi
Vi kigger på rigtige bier: Bag et stade af glas kan I trygt komme helt tæt på vores bier
Smagsprøver af honning: I smager vores egen hjemmeslyngede honning
Vi tilpasser forløbet til jeres alderstrin, og den tid I har til rådighed.

Hvis I er der i længere tid, kan I også nå:
Hands-on opgaver om biernes anatomi, adfærd og deres 6-kantede samfund
Lave lys af bivoks
Lære hvordan vi passer på de vilde bier
Ved tilmelding aftaler vi det endelige program ud fra jeres ønsker.

Ønsker I at booke et lignende forløb?
Honningslyngning
Dette forløb er en del af #DetViGørSomTEAM

Forberedelse
http://filmcentralen.dk/alle/film/biernes

Formål
Skabe nysgerrighed og fascination omkring naturens mangfoldighed
At eleverne oplever og får en forståelse for biernes adfærd, samfundsopbygning og deres produktion af
honning
Få indblik i biernes rolle som bestøver i økosystemet, og deres betydning for produktion af afgrøder
At give eleverne respekt for dyr og planter, samt forståelse for økologiske sammenhænge gennem
kendskab til biernes liv

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand

Undervisningsmateriale

Se FFM til børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling
Download fil

Ideer til undervisningsmateriale omkring bier
Download fil

Tilmelding
natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk

Praktisk information
Udbyder
Natursamarbejdet

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 10. klasse
Børn og unge med særlige behov
Modtageklasser
Maks. to klasser.
Kommer I to klasser, vil der være aktiviteter som den ene klasse kan lave på egen hånd, mens den anden
er i bigården med vores biavler. Vi bytter efter 1½ time.
Periode
01.05.2023 - 15.09.2023
Varighed
1.5 time
1½-3 timer. Ved tilmelding kan I ønske hvilke elementer, I gerne vil have med. Vi tilpasser det til alderstrin
og den tid, I har til rådighed.
Pris
475 kr. pr. time. Ved to klasser varer aktiviteten tre timer og koster 1425 kr.
600 kr. i timen for ikke kommunale skoler i Aarhus Kommune.
650 kr. i timen for skoler udenfor Aarhus Kommune.

Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Fag
Biologi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand

Tlf. 86 25 68 60

Request buttons
Søg om refusion af forløbet

