Besøg Skole-bigården
Mennesket har altid brugt og udnyttet bier til produktion af honning. Biavl har udviklet sig fra tyveri
af vilde biers honning og voks til at man nu laver store bigårde, hvor man passer og plejer bierne. I
dag er der den kedelige kendsgerning at: uden biavler - ingen bier - uden bier - ingen bestøvning uden bestøvning - ingen frugt og blomster. Skjern-Egvad skolebigård ligger i Skjern Å Nationalpark
og har både eng, hede og mose liggende op til, hvilket giver bierne et meget varieret udvalg af
blomster.
Fag:
Natur/teknik
Klassetrin:
0. årgang og opefter
Beskrivelse:
Klassen deles i to grupper og den ene gruppe starter ved biavlerne medens den anden gruppe går en
tur med en af klassens lærer evt. i Bjørnemosen for at se på bestøvning. Efter en time bytter
grupperne.
Biavlerne starter med et oplæg om bier og deres levevis. Vi studerer biernes adfærd i bistadet og vi
hører om biens liv fra larve til nekktarsamler, og vi studerer biavlerens samarbejde med bierne. Er vi
heldige er der mulighed for at smage på frisk honning.
Formål:
• Børnene tilegner sig viden om biernes fascinerende verden, og de finder ud af, at bierne er til
gavn for menneskene og naturen.
Mødested:
Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Årstid:
Maj - august
Hvor lang tid tager undervisningen:
2 timer
Forberedelse:
Det kan være en fordel at tale med eleverne om hvad insekter er.

Hvad sørger vi for:
• Bidragter til eleverne
Hvad sørger I for:
• At dele klassen i 2 grupper – der kan max. være 15 elever i skole-bigården
• Påklædning til vejret.
• Være opmærksom på, om der er elever, der er overfølsomme overfor insektstik
Baggrund:
Ringkøbing-Skjern Museum på Bundsbæk Mølle har i samarbejde med Skjern-Egvad
Biavlerforening oprettet en skolebigård. Skolebigården startede i 2004, og den drives af
biavlerforeningens medlemmer. Sommeren igennem er der aktiviteter hver anden tirsdag, og
interesserede er velkommen til at følge med i arbejdet. Her kan nystartede lære af erfarne biavlere,
hvordan bierne skal passes, og hvordan produktionen af honning kan foregå. Se mere på:
honningbien.dk
Forslag til videre arbejde:
Der findes en masse spændende materiale på nettet omkring bier og arbejdet med bier.
Læs mere på: biavl.dk
Pris:
Gratis for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. For andre skoler og institutioner koster det
950,- kr. for de første 2 timer. Derefter 350,- kr. pr. time
Bestilling:
På levendehistorie.dk. Har du ikke mulighed for at bestille via Internet kan du kontakte RingkøbingSkjern Museum på tlf: 97362343
Arrangør:
Sabine Jensen naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern Museum. I samarbejde med Skjern-Egvad
Biavlerforening

