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D1 – Találd meg azt, aki... kérdőív

D2 – Szóháló

MÉHEK
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D3 – A méhek élete
☼
A méhecske
A méhecske, amikor a virág színes sziromleveleire száll, óvatosan, lassan,
zümmögve mászik előre. Amikor azután egy kicsit beljebb ér, mint az aranyeső, hull rá a virágpor. Ezt a kincset a hátsó lábain lévő kosárkákban gyűjti
össze, és röpül vele a kaptárba. A fészket, ahol laknak, nevezzük kaptárnak.
A méheknek három pár lábuk van. Testük három részre osztható. Ezek neve
a fej, a tor és a potroh.
Szárnyuk villámgyorsan összecsukódik, ha a virághoz érnek. Felfele, lefele,
előre és hátra is tudnak repülni. Sőt, egy helyben is képesek a levegőben
„megállni”.
a) Olvasd el!
b) Húzd alá a szövegben!
Hova gyűjtik a méhek a virágport?
Hol élnek a méhek?
Hány lábuk van?
Hogyan röpülnek?
c) Közösen ellenőrizzétek, mit húztatok alá!
d) Mire emlékeztek a kérdésekkel kapcsolatban?
e) Álljatok párba! Ismételjétek át a kérdések segítségével, miről olvastatok!
f) Rajzoljatok egy méhecskét! Írjátok mellé, hogy hívják a testének egyes részeit!
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☼☼
Ki eteti a méhkirálynőt?
A kaptárban mindenkinek pontosan meghatározott feladata van. A királynő egyetlen dolga, hogy gondoskodjon az utódokról: naponta majdnem 2000
petét rak. Nélküle kihalna a méhek családja. Mozogni nem tud, a dolgozó
méhek táplálják, enélkül elpusztulna.
A dolgozó méhek életük első felében a kaptár építésénél szorgoskodnak. Ha
kész a kaptár, kirepülnek, és nektárt, virágport gyűjtenek. Ők csupán 4-5 hétig élnek. Ezért fontos, hogy a királynő sok petét rakjon. Így folyamatosan
felnőnek az újabb és újabb méhek.
A kaptár lakói még a herék. Ők gondoskodnak arról, hogy a petékből méhek
legyenek. Őket is a dolgozók táplálják.
a) Olvasd el!
b) Húzd alá a szövegben!
Mi a királynő feladata?
Naponta hány petét rak?
Miért táplálják a dolgozó méhek?
Mi a dolgozó méhek feladata életük első felében?
Mi a dolguk később?
c) Közösen ellenőrizzétek, mit húztatok alá!
d) Mire emlékeztek a kérdésekkel kapcsolatban?
e) Álljatok párba! Ismételjétek át a kérdések segítségével, miről olvastatok!
f) Készítsetek plakátot az olvasottakról!
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☼☼☼
Épül a kaptár
A kaptárt a dolgozók apró viaszlemezkékből építik. Ezt az anyagot saját maguk állítják elő. A testük alsó részén válik ki ez a mini téglácska.
Az építkezést fenn kezdik el, és lefelé haladnak. A legfölül építő méhek a
kaptár fölső részén kapaszkodnak az első két lábukkal. A hátsó két lábukkal
fogják és tartják az alattuk dolgozót, hogy az le ne essék. A középső két lábukkal egyenként szedegetik le a kis viaszlemezeket a potrohuk aljáról, és ragasztják a kaptár falához. Minden dolgozó méhnek nyolc ilyen kis lemezkéje
van. Ha végzett, átadja a helyét annak a méhnek, akinek még megvannak a
lemezkéi. Így lassan, de nagyon gondosan elkészülnek a hatszögletű kis sejtek, melyekbe majd elhelyezik az édes mézet és az aranysárga virágport.
a) Olvasd el!
b) Húzd alá a szövegben!
Miből készül a kaptár?
Hol kezdik az építkezést?
Egy méhnek hány viaszlemezkéje van?
Mit csinál, ha végzett?
c) Közösen ellenőrizzétek, mit húztatok alá!
d) Mire emlékeztek a kérdésekkel kapcsolatban?
e) Álljatok párba! Ismételjétek át a kérdések segítségével, miről olvastatok!
f) Készítsetek plakátot az olvasottakról!
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☼☼☼☼
A méhek beszélgetése
A dolgozók, akik a virágport gyűjtik, rendszerint felderítőket küldenek ki,
akik gazdag lelőhelyeket keresnek. Mikor visszaérnek, különleges táncnyelven mesélik el, hol lehet sok-sok virágport gyűjteni.
Ha a felderítő ringó táncmozdulatot tesz, előbb balra, majd jobbra fordulva,
az azt jelenti, hogy nagy a bőség mindenütt.
Ha viszont a zsákmány messze van, akkor a felderítő méh egyenes vonalban
mászik, pontosan abba az irányba, amerre a virágport találta. A vonal végén
balra fordul, és ívben visszatér a kiindulóponthoz. Utána megismétli ugyanezt, de jobbra kanyarodva. Ha nagyon lassan teszi meg a mozdulatokat, akkor a virágzó fák messze vannak. Addig ismétli a mozdulatsort, amíg a társai
megértik, majd kirepülnek, és nagy biztonsággal megtalálják a kincset érő
virágport, nektárt.
a) Olvasd el!
b) Húzd alá a szövegben!
Hogyan tájékoztatja a felderítő a társait a lelőhelyekről?
Hogyan jelzik a bőséges lelőhelyet?
Hogyan jelzik a messze található virágos fákat?
c) Közösen ellenőrizzétek, mit húztatok alá!
d) Mire emlékeztek a kérdésekkel kapcsolatban?
e) Álljatok párba! Ismételjétek át a kérdések segítségével, miről olvastatok!
f) Készítsetek rajzot a méhek „beszélgetéséről”!
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