
HUMLEBIENGBULLER  

OG DEN FORTABTE SJÆL 

 

Opgaver /spørgsmål. 

Noglegspørgsmålgkangelevengfindegbesvarelsegpågigordforklaringen 

(printes fra hjemmesiden), andre besvares ved at researche på  

f.eks. google. 

 

Spørgsmål til Episode 1 

 Hvad er pollen? 

 Hvad menes der med dronningetræf? 

o Hvilken slags bier går til dronningetræf? 

 Myriader, er en fiktiv betegnelse for en lille gruppe insekter, hvilke insekter 

fra det virkelige liv, tror du at der henvises til? 

o Hvad bruger de blade, nåle og pinde til? 

 Hvilket lille dyr tror du Molly er? 

o Hvad henviser Ingen Endnu til, når den siger ”et virvar af tråde”? 

 Hvad kalder man det silke æg, som sommerfuglelarven Laila fortæller om? 

o Hvad tror du hun tygger på? 

 Kan du gætte hvad det sidste insekt, der optræder i podcastens episode 1 er? 

 

Spørgsmål til Episode 2 

 Hvorfor vil Bibi ikke have at Birger skal tage til dronningetræf?  

o Hvad sker der, hvis han bliver valgt som donor? 

o Hvad kaldes en han –bi som sværmer? 

o Hvad er det for en kube, Birger vil have, at Bibi skal tage tilbage til? 

 Hvilket insekt er Figge? 

o Hvad kalder mennesker det, når hun har taget en blodprøve? 



 Hvad er en maddike? 

o Hvilket insekt må Freddie dermed være? 

 Hvad er det Freddie gerne vil have, at Molly gør ved ham? 

o Hvorfor vil Molly ikke det? 

 Ifølge edderkoppers natur, kan rygtet så være sandt, at Molly har spist sin 

egen mand? 

o Tror du Molly er en jagtedderkop eller en korsedderkop? 

o Hvorfor? 

 Buller tør ikke flyve op til Ingen Endnu’s forældre, hvorfor mon? 

o Undersøg humlebiers evne til at flyve. 

 Hvad er det, der sker med Molly, inden hun kan kravle op til Ingen Endnu’s 

forældre? 

o Hvad er en sort enke? 

 

Spørgsmål til Episode 3 

 Hvorfor kalder Birger, Buller for sin ”tykke ven”? 

 Hvad er det, Birger tager fra Bullers bukser? 

o Hvad vil det sige at være allergisk? 

 Ingen Endnu er meget forvirret over, hvordan det er med æg og mennesker, 

hvordan er det nu med insekter og æg? 

 Molly siger, hendes ben vokser ud igen, er det rigtigt? 

o Lægger Edderkopper også æg? 

 Hvad er det myrerne gør med Mollys lig? 

 

Spørgsmål til Episode 4 

 Kan en flue gå til dronningetræf? 

 Hvad er en tue? 

 Hvad siger Figge at myrerne bruger bladlusene til, og er det rigtigt? 

o Hvad er nektar? 

 Hvilket insekt, tror du, Hyldeknark er? 



o Kan det være rigtigt, at han har ædt sine egne? 

o Hvordan kan han have overlevet en masse kemikalier, hvis det, Figge 

siger, er sandt? 

 Er det normalt for humlebier at udklække i en museredde? 

 Er myrer blinde, som Hyldeknark siger? 

 

Spørgsmål til Episode 5 

 Hvad er det, Laila er i gang med, når hun ”forpupper” sig? 

o Hvornår bliver hun en sommerfugl? 

 Hvad er det egentlig, Bibi skal, når hun skal over og danse for sin kube? 

o Gør bier det i virkeligheden? 

 Birger er endelig blevet udvalgt af bidronningen.  

Hvad skal der til for at blive bidronning? 

o Er det kun bidronningen, der kan lægge æg? 

 Bibi og Buller er to forskellige slags bier, hvor mange slags bier findes der?  

o Hvad er kendetegnene ved de forskellige slags? 

o Hvad spiser mennesker som bier har lavet? 

 

 

 

 

Som en sidste opgave kan man gå ud i haven, på altanen eller en tur i parken 

for at se om man kan møde nogle af de insekter man har stiftet bekendtskab 

med i historien. Måske ser man dem i et nyt lys, når man nu ved mere om 

dem. Man kunne også afslutte med en honningmad. 

 

God fornøjelse! 

 

Venlig Hilsen Teater Gyda 

 

 


