
Anexo 4:
Xogo da polinización



Xogo da polinización; O obxectivo será lembrar a importancia dos insectos como 
polinizadores e de non usar velenos para que estes insectos podan vir ao noso 
horto para polinizar.

O Xogo

As que teñen unha maxia máis especial son as abellas e bolboretas, porque sa-
ben polinizar: cando unha abella poliniza unha flor, esta convértese nun froito. 
Se a flor é dunha maceira, a flor primeiro perde os pétalos e engúrrase, pero 
non se está morrendo, senón que está a converterse nunha … mazá!

Facemos 3 ó 4 grupos (segundo cantas flores-froito elaborásemos): Un grupo 
serán flores diferentes, outro abellas e outro bolboretas.

Repartimos as tarxetas de bolboretas,  abellas e flor a cada grupo. A tarxetas de 
flores pola parte de atrás levan un froito.

Situámonos nunha roda e vanse erguendo as bolboretas e abellas (de dúas en 
dúas) e comezan a voar e zumbar polo interior da roda como unha abella.

Achéganse a un participante e se este ten unha tarxeta de flor, a abella ou bolbo-
reta que a toque achégase a polinizala coas súas patitas, tocándoa suavemente. 
E comeza a transformación de flor en froito. Damos o parabén e un aplauso a 
esas abellas que tan ben polinizaron.

A continuación érguense outras dúas abellas ou bolboretas e realizan o mesmo.
Unha vez todas as abellas polinizaron, lembrámoslles que se non fóra por elas 
non poderiamos obter alimentos da horta, e que é importante non poñer vele-
nos na horta para que poidan vir todos estes amigos e amigas.

Unha vez rematada a explicación se temos unha abella de peluche podemos 
facer unha ronda de polinización simulando que as cabezas das pequenas e 
pequenos poden ser as flores, buscando o néctar para facer o mel, e como 
o pole de cada flor impregna as patitas ou abdome da abella, que leva o pole 
dunha flor a outra ao longo de todo o día. Poden usarse corolas de pétalos de 
cartolina de modo que queden caracterizados/as como flores, ou ben simple-
mente referirse á cor da camiseta (unha flor azul, outra branca...). En cada flor 
detémonos a explicitar que o pole da flor anterior -ou flores- cae nesta, e que o 
pole da presente, queda adherido as patas da abella de peluche, que llo levará á 
seguinte. Desta maneira, as flores polinízanse e vanse a converter en froitos: se 
a flor era dunha maceira, ao ser polinizada converterase nunha mazá, se é dun-
ha laranxeira...., dunha pereira......, dunha tomateira........., dunha cabaza......etc.
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