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HLEDÁ SE VČELA
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Průzkum zahrady školky.
 Seznámení se samotářskými včelami žijícími v zemi.
 Příprava vhodného stanoviště pro osídlení samotářskými včelami.
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: Motivace + 10 min průzkum + čtení pohádky nebo jen doplnění informací  
o včelách.

Místo: Zahrada školky.

Pomůcky a materiál: 
Kniha: POMIJOVÁ, Petra. Včelky samotářky. Ilustroval Tereza RZACZE ALEŠOVÁ. [Česko]: 
Petra Pomijová, 2018. ISBN 978-80-270-4572-3.
Atlas blanokřídlého hmyzu nebo fotografie některých samotářských včel, rod: pískorypka, 
zednice, drvodělka, dřevobytka, čalounice apod.

Motivace: 
Všichni známe včelu medonosnou díky medu, který nám tak chutná. Pro některé druhy 
samotářských včel a vosiček máme na zahradě domeček nebo přímo hotel. Ale všimli jste si 
někdy malých modrých včelek, které vylétají ze země? Když se podíváte blíž, na místo od-
kud vyletěla, uvidíte tam malou dírku do podzemí. Pravděpodobně tam bydlí pískorypka. 
Ano slyšíte dobře. Pískorypka. Je to včelka samotářka.

Postup:
Společně prozkoumáme zahradu, zda se tu vyskytují nějaké včelky samotářky, které 
bydlí v zemi. Tyto včelky mají rády slunná, málo zatravněná, písčitá místa. Pokud takové 
místo najdeme, zpovzdálí jej pozorujeme, zda přiletí majitelka obydlí. 
Když se tak stane, můžeme včelky chvíli pozorovat a říci si o nich více nebo přečíst po-
hádku z knihy Včelky samotářky. 
Nemáte-li to štěstí, že na vaší zahradě jsou samotářské včely žijící v půdě, můžete jim 
připravit vhodné prostředí a doufat, že jej osídlí. 
Stačí jim slunečná, jen spoře zarostlá místa s jemnozrnnou půdou nebo jemným pís-
kem sahajícím do hloubky okolo 50 cm. Pokud jim poskytneme takové prostředí, rády 
se na naší zahradě usadí. Stačí i jeden m2. Ideálním místem pro hnízda zemních samo-
tářských včel jsou suché pásy země pod přesahujícími okapy, kde kvůli suchu většinou 
nic neroste a kde jsou včelky chráněny před deštěm. 

Hodnocení (reflexe):
• Našli jste místo na zahradě, kde žijí samotářské včely?
• Žijí v půdě nebo v dutinách odumřelého dřeva?
• Čím jsou (samotářské) včely důležité?



Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Aktivně vyhledává možná místa výskytu samotářských včel.
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• Získá základní informace o životě a významu samotářských včel.

Zdroje: 
DAVID, Werner. Mrtvé dřevo plné života: jak v zahradě vytvořit přírodní prostředí. 
Přeložil Hana MOTYČKOVÁ, přeložil Vladimír MOTYČKA. Praha: Grada Publishing, 
2018. ISBN 9788027106981.
POMIJOVÁ, Petra. Včelky samotářky. Ilustroval Tereza RZACZE ALEŠOVÁ. [Česko]: Petra 
Pomijová, 2018. ISBN 978-80-270-4572-3.
KŘIVAN, Václav a Petr STÝBLO. Živá zahrada. Kněžice: Chaloupky o.p.s. ve spolupráci 
s Českým svazem ochránců přírody Kněžice, 2016. ISBN 9788090561397.

Více informací a námětů k tématu najdete na:
Včelky samotářky – užitečný mazlík do každé zahrady - PŘÍRODA.cz (priroda.cz) 
Představujeme včelky samotářky - Včelky samotářky (vcelkysamotarky.cz) 
Chov včelek samotářek – Blog | Zelená Domácnost (zelenadomacnost.com) 
Co se děje v hnízdě včelky samotářky? – Blog | Zelená Domácnost  
(zelenadomacnost.com)
Metodické a pracovní listy | Včelín ekocentrum (orech.cz) 
Pracovní list: Včela - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)
METODIKA PRO UČITELE – DOBRODRUŽSTVÍ TOLY, POLY A ROŠŤÁKA viz: LIPKA
https://www.lipka.cz/metodika-toly-poly#kestaz
Příloha 3.2 Fotografie s popisem Včely samotářky se představují
Příloha 3.4 Fotografie plodových komůrek s pylovými bochánky a vajíčky
Příloha 3.6 Obrázky a popisy hnízd včel samotářek
Příloha 3.10 Hmyzí hotely
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