Opylování - hlavní včelí práce

Včelí schovávačka

Pomůžete včelce najít cestu do úlu tak, aby při ní opylila všechny květiny?
Pokud víte, které to jsou a jaké mají barvy, můžete si je vybarvit.

Včelka
Letí, letí včelka,
asi takhle velká,
zdraví každou květinku,
načechrá jí sukýnku.
Letí, letí včelka malá,
z květu na květ sedá,
tanečkem všem ukázala,
kde se nektar hledá.

Chcete-li zjistit, co se skrývá na obrázku,
vybarvěte políčka podle symbolů:
hnědá
oranžová
žlutá
modrá

Včelař při práci

Vybarvěte včelaře a věci, které ke své práci potřebuje.

Včelí povolání

Každá včela má v úlu svou práci - najdeme tu královnu, trubce a dělnice,
které vystřídají ve svém životě řadu povolání. Začínají jako čističky, potom
jsou povýšeny na krmičky, stavitelky, strážkyně a nakonec vylétají z úlu a sbírají nektar a pyl jako létavky.
Najděte na obrázku dvojice včel se stejnou úlohou a spojte je pastelkami. Která včela je v úlu jenom jedna?
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