Workshop
Bin - viktiga superhjältar!
En spännande resa genom året i bikupan. Vi upplever med alla våra sinnen och lär oss på
olika sätt hur det faktiskt är att vara ett litet bi med stora utmaningar.

”Den har taggar på benen, det såg jag. Det är nog en pappa”. (Barn 5 år)
Att titta riktigt noga kan skapa förundran, ge insikt och kunskap men också väcka nya frågor.
Målgrupp: Förskola F- åk 3.
Workshopledare: Jeanette Sturedahl och Eva Sveningsson

Vinter
Anatomi - vi tittar
nära och bygger
av naturmaterial.

Invånarna i kupan:
Drottningen: Ensam på sin
post. Hennes uppgift är att
lägga ägg. Hon är mamma till
alla bin i kupan.
Drönare: Hanarna i
samhället, finns i hundratals.
Deras huvuduppgift är att
para ungdrottningar.
Arbetsbin: Det är sterila
honor och dom är många,
det kan finnas 20-80 000
individer i ett samhälle.
De har en rad olika uppgifter
som de utför inne och utanför
kupan beroende på hur gamla
de är, ex:
• Puts/städbi
• Ambi
• Byggbi
• ”Kockbi”
• Fläktbi
• Vaktbi
• Dragbi

Vår
Utvecklingsfaser:
Bin har, som
många andra
insekter, fyra olika
utvecklingsfaser
s.k. fullständig
metamorfos.
• Ägg
• Larv
• Puppa ( sker
inne i cellen som
arbetsbin har
täckt med ett
lock)
• Vuxen individ
Från ägg till färdigt bi tar
det för..
• En drottning - 16 dygn
• Ett arbetsbi - 21 dygn
• En drönare - 23 dygn

ÅVi lyssnar på vårljud.
Att sitta ner under ett blommande sälgträd
och lyssna till den febrila aktivitet som råder,
kan bli en stund av förundran, en medveten
närvaro/mindfulness och skapa nyfikenhet jag vill veta mer.
Sälgen är jätteviktig i landskapet då den
blommar tidigt på våren. Här söker nyvakna
bin och andra pollinatörer sina första måltider
efter vintervilan.
Sälgen är anonym under större delen av året
men på våren lyser hanträden med sina gula
blommor medan honträden har blommor som
går i grågrönt.
Bidans
Snabbkurs i bidans, vi prövar att
prata binas språk.
3 olika informationer.

Blommorna finns nära kupan

Blommorna finns en bit bort från kupan.

Blommorna finns långt bort från kupan.

Sommar
Nu är det bråda tider!! Alla måste hjälpas åt att
samla och tillverka honung så vi har mat hela
långa vintern. Skynda, skynda, snart är
blomningen över!
För att tillverka 0,5 kg honung måste
bina besöka 3 milj. blommor och de har
tillsammans flugit en sträcka motsvarande
2 varv runt jorden.

OBS hemligt!
Hemliga receptet på honung
Dragbiet kommer hem till kupan med nektar i sin honungsmage. Hon ”kräks”/
stöter upp nektarn och lämna över den till ett bi i kupan som ska processa
nektarn innan den läggs ner i en cell.
Detta bi kommer sedan att kräka/stöta upp nektarn och svälja det igen
upprepade gånger, 10 - 20 gånger, kanske mer....
Nektarn blandas med enzymer från biets saliv som hjälper till att bryta ner
sockerarterna. I honungsmagen finns mjölksyrebakterier som både hjälper till
med nedbrytningen men även tillför ämnen som ger honungen antibakteriella
egenskaper.
Det upprepande ”kräkandet”/uppstötningen hjälper också till att förånga bort
en del av vattnet i nektarn. Nektar kan innehålla 50-70% vatten men honung
måste hålla en vattenhalt på under 20%. När honungen är färdigprocessad
fördelas den i celler och sedan fläktar biet med vingarna så att ännu mer vatten
avdunstar. När cellen sedan är full och färdigprocessad stängs den med ett
vaxlock.

Biet behöver besöka
80-100 blommor
för att fylla upp
nektar i
honungsmagen.

Höst
Skattning = när man tar bort ramar med honung från samhället.
OBS! Skyddsutrustning på!
Vi har:
• Lugnat samhället med rökpusten.
• Lyft upp och tagit ut de täckta ramarna med honung i.
• Sopat bort bin från ramarna med biborsten.
• Tagit bort vaxlocken med en avtäckningsgaﬀel.
• Smakat på honung.
• Gjort iordning sockerlösning och hällt i foderballongen.

Olika blommor ger olika färg och smak till honungen.
Klöverväxter ger en gulvit färg och mild smak.
Lind ger en ljusgul färg med en frisk och kraftig smak.
Raps ger en nästan vit färg och mild smak.
Ljung ger en mörk och smakrik honung.
Försommarhonung med ex. Maskros, lönn, fruktträd och
bärbuskar
har en gul honung som är extra smakrik.

Recept på sockervatten
3 kg socker
2 liter vatten
Ska sjudas, ej koka
Varje samhälle ska ha minst 15 kg socker inför vintern

Tips på andra aktiviteter kring
bin:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansiktsmålning.
Gör en liten film där barnen är
olika biroller.
Bygga vaxkakor av
äggkartonger.
Titta i mikroskop- rita av.
Bygg ett bi i papper mache.
Bygg bihotell.
Sjung sånger om bin.
Laga mat med honung.
Gör egen bisalva.
Vaxljus
Artkunskap bland träd och
blommor

Kontaktuppgifter:
Jeanette Sturedahl: jeanette.sturedahl@edu.gislaved.se
Eva Sveningsson: evasve@edu.gislaved.se
Tel avd. Glädjen: 0371-82724

