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                    Méhecske 

Kedves Szülők! 

Ezen a héten csoportunk névadójával foglalkozunk. Aranyos versek, mondókák szólnak 

szorgalmukról. Munkájuk fontosságáról, életükről nézzétek meg azt a kis videót, amit 

találtam. Ha követitek projektjeinket, már egész szép rovar gyűjteményetek lehet. Ezekkel 

már jókat lehet játszani. Örömmel megnézném őket! 

Célja: -a méhek életének megismerése, fontosságuk felfedezése, 

           -a természet szeretetére, védelmére nevelés, 

           - környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. 

Tevékenységek 

Játék: 

A megkezdett játékokat folytathatjátok /természettudós, bogárvadász, természetfotós, 

természetkönyv rajzoló/, de a héten bővülhet a kör 

méhész, méhecskés játékkal. Itt jól felhasználhatók a tojástartók, mint keretek. A kinder tojás 

dobozából lehet méhecskéket vagy méz gömböket készíteni. Sárga pom-pom lehet a virágpor, 

amit lehet csipesszel is rakosgatni. 

 

Fejlesztési terület: finommotorika, kreativitás, gondolkodás, türelem, emlékezet, kifejező 

készség, 

 

A külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom 

Figyeljétek meg a virágokon a méheket! Hogyan néznek ki. Hallgassátok a hangjukat! 

próbáljátok utánozni. Nézzétek meg életüket. https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY 

Beszélgessetek róla, miért fontosak a méhek. Nézzétek meg testfelépítésüket, mi a különbség 

darázs, dongó, méhecske között. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY


Kóstoljatok, szagoljatok különböző mézeket. A gyerekek ujjukkal kenjék be az ajkukat 

mézzel és a nyelvükkel próbálják lenyalogatni. Tenyerük be is cseppentsetek mézet és ezt is 

nyalogassák ki. Ezek játékos nyelv ügyesítő gyakorlatok. 

Nagyon jó érzékelést fejlesztő játékokat gyűjtöttem nektek. Tegyetek mély lábosba, dobozba 

kukoricadarát, tésztát, mézes pelyhet és ezeket kanalazzák, csipesszel, kézzel rakosgassák a 

gyerekek. Tegyétek bele a méhecskéiteket is, dióhéjból, kavicsból, csipeszből. 

Finommotorikát, türelmet, bőrérzékelést kiválóan fejleszt. 

 

   

Fejlesztési terület: általános ismeretek bővítése, megfigyelőképesség, figyelem, 

gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése, kinesztétikus érzékelés, aktív-passzív 

szókincs bővítése, beszédszervek ügyesítése, 

 

Matematikai tartalom 

számlálás: méhecskék, virágok, katicák, csigák stb. 

összehasonlítások: melyik több-kevesebb, ugyanannyi, kisebb-nagyobb, ugyanakkora, stb. 

azonosságok-különbözőségek keresése, 

párosítás: jut-e minden méhecskének virág? Párosítással eldönteni a katica több vagy a 

méhecske? 

kis számok összkép alapján való felismerése: a dobókocka pöttyeinek számlálás nélküli 

megmondása, 

síkban-térben tájékozódás: mellette, fölötte, alatta stb. méhek, katicák repkedése, 

sorszámnevek: az elkészült állatok sorba rendezése után el lehet mondani melyik hányadik a 

sorban. 

Matematikai játékok: 

1. Amőba: játszható kövekkel, kupakokkal, gombokkal, dióhéjjal stb. Két játékos 

felváltva tesz egy-egy bábut a táblára. A játék célja, hogy vízszintes, függőleges vagy 

átlós irányban megszakítás nélkül három saját bábut sikerüljön letenni.  

2. Ehhez a játékhoz kell egy 4*4-es alap tábla, erre kell majd az állatokat elhelyezni. 

Vállasszatok 2-3 állatot. Készítsetek hozzá feladatlapokat, ahol az állatokat jelöljétek 

színes pöttyökkel. Ezeket a színes pöttyöket helyezzétek el a táblázatba, majd ennek 



megfelelően az állatokat az alaptáblán. Ehhez is használhattok köveket, kupakokat, 

gombokat, dióhéjat stb.. 

3. Itt csipesszel kell a virágporokat elhelyezni a lépekbe. Itt a szabályokat ti találjátok ki. 

Lehet dobókockát is használni. 

4. Mindenkinek van egy üvege vagy tálkája amibe gyűjti a polleneket. Aki amennyit 

dob, annyi pollent gyűjt. Aki a legtöbbet gyűjti az a győztes. Ezt is lehet kézzel vagy 

csipesszel játszani. A pom-pomnokat lehet krepp papír golyócskákkal is helyettesíteni. 

 

                   

 

                    

Fejlesztési terület: számlálás képessége, taktilis érzék, alak és formalátás, kitartás, 

megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév összekapcsolása, tér- 

irányok gyakorlása, 

Verselés, mesélés 

Mese Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske 

  

 
Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. 

Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint 

gubbaszkodott a dérvette 

őszirózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. 

- Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi - döngicsélte a hullatag virágbokroknak. - 

Egyik fülemüle szótól a másik fülemüle szóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. 

Bizony az őszirózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan 

méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórók közt. Utoljára is két öreg méhecskének 

https://aprotappancs.blog.hu/2010/02/26/mora_ferenc_a_nyughatatlan_mehecske


kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba és a fejéhez tettek egy kis 

mézes fazekat: 

- Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban - mondták 

neki, azzal nyugodalmas jóéjszakát kívántak, becsukták a kaptár 

ajtaját és eltették magukat holnapra. 

Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de biz a nyughatatlan 

méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta-vetette magát az 

ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt és panaszos 

zümmögéssel csetlett-botlott a sötétben. 

- Hát téged mi lelt? - riadtak föl álmukból az öreg méhek. 

- Én már kialudtam magam - motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó 

körül. - Azt hiszem, régen reggel van már. 

Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon és azt mondták, még 

csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert 

még csak karácsony felé járt az idő s az jelenti az éjfelet a méhek 

éjszakájában. 

- Mindegy az, én már nem vagyok álmos - veregette össze a szárnyait 

a nyughatatlan méhecske és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint 

csak visszabújtatták az ágyába és álommézet kentek a szemére. 

- Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét - takargatták be a virágszirom-

paplannal és maguk is álomnak adták a fejüket. 

Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen, Liliomos kertben járt álmában és 

aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. 

Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett és úgy kell lenni, hogy 

ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint 

fölneszelt az ágyban. 

- Fülemüle szót hallottam - osont ki az ágyból s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. 

Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső verte s akkora nyílás támadt 

rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen ki bírt csisszanni. 

- Én vagyok a legfrissebb - döngicsélte kevélyen és repült egyenesen 

az ibolyacsárdába. Az ibolyacsárda azonban még csukva volt és a 

nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett 

körül és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle 

szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton. 

- Kalács, kalács, kalács - kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott 

magot talált. 

- Zümm-zümm-zümm-zümm, jobb benn, mint künn - szomorkodott el a 

nyughatatlan méhecske és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. 

Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra 

ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. 

- De már ennek a fele se álom - készülődött fel a nyughatatlan 

méhecske s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy siettében rá is 

taposott a testvérkéire, de azok még csak meg se rebbentek, olyan 

mélyen aludtak. 

- A legkisebb a legfrissebb - dongott ki a nyíláson s most már nem szomorodott el, ahogy 

körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát s röpítette egyenesen a cseresznyevirág-

csárdába. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből 

kínálkozott felé a finom virágméz s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan 

kedve, hogy alig bírt vele. 

- Majd megmutatom én, ki a legény a csárdában! - szálldosott egyik 



ágról a másikra. 

S bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg 

csöpp nem hull a homlokára. 

- Nini, ki hajigálódzik itten? - tekintett föl a méhecske s nagyon 

elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull 

az égből. 

Az ám, csakhogy azok az égi virágszirmok hidegek voltak és ráfagytak a gyönge szárnyára. 

Tél apó visszafordult az ég pereméről és haragosan rázta a szakállából a sűrű havat. Nem bírt 

vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát s utoljára megdermedve hullott le 

a földre. 

A legkisebb a legoktalanabb - ezt döngicsélte utoljára. 

Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten és kiszabadítottam a hóból a 

nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba s most itt 

élesztgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértettem 

vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején. 

 

Vers 

Züm, züm repkedek,  

tarka rétet keresek, 

hogyha látok, alá szállok, 

engem várnak a virágok. 

 

Züm, züm repkedek, 

virágport gyűjtögetek, 

hadd teljenek meg a lépek, 

készítek majd édes mézet. 

 

Szalai Borbála: Beszélgetés a méhecskével 

- Hová készülsz méhecske,  

ilyen korán reggel? 

- A zöld rétre megyek, 

mikor a nap felkel. 

- Mit csinálsz, te kicsi méh, 

odakinn a réten? 

- Méznek valót keresek, 

s összegyűjtöm szépen. 

Ha megtelik virágporral 

ez a kis kosárka, 

döngicsélve hazahozom 

ide a kaptárba. 

 

 

Fejlesztési terület: auditív észlelés, koncentrációs készség, szövegértés, nyelvi 

kifejezőkészség, auditív emlékezet, képzelet, belső képalkotási készség, szókincs bővítés, 

 

Ének, zene 

Mondóka 

Döngicsélve körbeszállok, 

virágporra rátalálok. 

Összegyűjtöm, szedem néked 

így eheted majd a mézet. 
 

Dal Méz, méz, méz…. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODAgviGAFP4&list=RDs24cHn0Gt9c&index=1 

Hej, tulipán, tulipán…https://www.youtube.com/watch?v=FjvDTgwFvvY 

https://www.youtube.com/watch?v=ODAgviGAFP4&list=RDs24cHn0Gt9c&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FjvDTgwFvvY


Zenehallgatás: Weöres Sándor: Dongó https://www.youtube.com/watch?v=zGvTTXJw4qY 

Rimszkij-Korszakov: A dongó https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ 

Fejlesztési terület: szókincs bővítés, auditív emlékezet, zenei hallás, ritmusérzék, éneklési 

készség, figyelem, koncentrációs képesség, auditív észlelés, 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Kisebbek: nyomdázhatnak méhsejteket hatszögletűre vágott krumplival,  

                  ujjukkal nyomdázhatnak méhecskéket, majd fekete filccel díszíthetik, 

                  mézescsupor festése, 

                  papírtálcából készíthetnek méhecskéket, 

                  kaptárt is festhetnek légpárnás fóliával, 

                  kavicsból, dióból is lehet készíteni, 

                  virágok festése felület festéssel. 

 

Nagyobbak ezen kívül festhetnek, papírból vágással, zsenilía fonalból tekeréssel, tésztából, 

kinderes dobozból, papírgurigából stb. készíthetnek méhecskéket, virágokat. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=zGvTTXJw4qY
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ


 

 

Fejlesztési terület: finommotorika, szem-kéz koordináció, türelem, figyelem, kreativitás, 

kinesztétikus érzék, esztétikai érzék, vizuális észlelés, 

Mozgás  

Javaslom vegyetek elő babzsákot, labdát és próbáljátok feldobni-elkapni két kézzel, egy 

kézzel. Célba dobni földön lévő dobozba vagy felfüggesztett karton karikába, fa törzsét, ágát 

eltalálni.  

Babzsákkal a fejen próbáljatok menni előre- hátra, oldalt. Menjetek le négykézláb és tegyétek 

a babzsákot a hátatokra, próbáljatok úgy menni, hogy a babzsák a hátatokon maradjon. 

 Gurítsátok a labdát magatok előtt kettő majd egy kézzel. Vezessétek a labdát lábbal is 

akadályokat kerülgetve. 

 Futkározzatok a szabadban, karotokkal repülést utánozva fától-fáig vagy virágtól-virágig. 

Használjátok ki, hogy a lehetőséget és menjetek a természetbe kirándulni, kerékpározni.A 

lakásban is játszható ez a mozgásosjáték. Rajzoljatok lábakat rajzlapra, majd rendezzétek el. 

Ugráljátok le! 

Fejlesztési terület: nagymozgások, egyensúlyérzék, szem-kéz és szem-láb koordináció, 

labdaérzék, erőnlét, figyelem, állóképesség. 

 



  

Étel inspiráció: 

 

Szép hetet kívánok nektek! 

 

 

 


