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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Móra Ferenc: A méhek 
trombitása
Szent Péter és a méhek 
(magyar legendamese)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek 
meg néhány méhalakú 
rovart, ezáltal oldódjon 
a félelmük a méhcsípés-
sel kapcsolatban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat
Beszélgetés 

Szent Péter és a méhek
1x45 vagy 2x45 perces szövegfeldolgozó és 

szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás)

A gyerekek a Móra-mesén keresztül ismerjék meg a méhek életét, 
lássák egy kicsit méhecskeszemmel a világot. Majd a legendame-
séből tanulva ismerjék meg még jobban a méhek (és az ember) 
természetét.

Áttekintő vázlat
5.1 Útmutató sárga csíkos izékhez  10 perc
5.2 Hogy készülnek a méhek a télre  35 perc

5.2a A kaptár élete  10 perc
5.2b A méhek trombitása  10 perc
5.2c Méhecske-álom  15 perc

5.3 Méhes műhely 45 perc
5.3a Méhecske-álom (folytatás) 30 perc
5.3b Méhecske-mesék 15 perc

Összesen: 2x45 perc 

Ha a műhelymunkát is vállaljuk, a két tanóra közötti szünetet – 
amennyiben az iskola munkarendje megengedi – áttehetjük a 
dupla óra végére. Így a műhelymunka folyamatos marad, utána 
pedig rendkívüli nagyszünet következik. 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Útmutató sárga csíkos izékhez

Félsz a rovaroktól? Főleg a méhektől? Ismerd meg őket!
Beszéljük meg a Reftantáron elérhető, Útmutató sárga csíkos izékhez című tan-
kocka alapján, melyek azok a méhalakúak, amelyek félelmetesek, de nem bánta-
nak, melyek azok, amelyek viszont valóban bántani fognak!
És mi van a méhekkel? Ők csak akkor csípnek, ha veszélyeztetettnek érzik ma-
gukat, de ebbe a csípésbe bele is halnak. A méhek védettek, fontos vigyáznunk 
rájuk, mert nélkülük kevesebb lenne a gyümölcs, nem lenne, aki segít beporozni 
a virágokat.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Móra Ferenc meséjén 
keresztül ismerjék meg a 
gyerekek a méhek életét, 
lássák méhecskeszem-
mel a világot. Ebben 
segít a kreatívírás-fela-
dat is.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat
Szövegfeldolgozás 
képekkel, beszélgetéssel, 
mozgásos játékkal
Vers ritmizálása
Kreatív írás: álommese 
és vers 
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Vedd figyelembe!
A tankocka egy már meglévő oktatóanyag képeiből készült, stílusa a köznyelvihez 
hasonló. Ez tetszeni fog a gyerekeknek, lesznek vidulások. Ha ezt nem tartjuk 
elfogadhatónak magyarórán, hagyjuk ki a feladatot!

5.2 Hogy készülnek a méhek a télre

5.2a A kaptár élete
Nézzük meg a Méhkas, kaptár című tankocka képeit is a Reftantáron!
• Melyik két képen látunk szalma-, illetve gyékényfonatú méhkast?
• Melyiken modern kaptárt?
• Melyiken látjuk lépkészítés közben a keretet?

• A teljes lépet?
• A kaptárt, benne a keretekkel?
• A méhészt, amint kiveszi a kaptárból a keretet?

• Tudjuk-e, mi van a lépekben? 
• Hogyan nyerik ki a lépből a mézet? (pergetővel)

Vedd figyelembe!
A pergető egy egyszerű, dobszerkezetű eszköz. A képen látható dobba berakják 
a kereteket a lépekkel. Lecsukják a tetejét, és hosszú ideig forgatják a kart, ami 
meghajtja a kereteket. Úgy működik, mint a centrifuga: a centrifugális erő hatá-
sára a méz kicsapódik a dob falára, és egy csapon keresztül kicsurog belőle.
Ha van méhész a szülők, nagyszülők között, meghívhatjuk egy élménybeszámolóra. 

5.2b A méhek trombitása
A gyerekek olvassák el hangosan, váltó olvasással Móra Ferenc: A méhek 
trombitása című meséjét! Figyeljék meg a mesében, mi volt a trombitás feladata, 
majd beszéljük meg a következőket:
• Mit csináltak a méhek nyáron?
• Honnan tudták, hogy jön a tél?
Fújjuk el (mondjuk el ritmizálva) a méhek trombitásának egyik nótáját!
• Hogyan készülődnek télire a méhek? 
• Milyen mesterségeket sorol fel az író? 
• Tudjuk-e, melyik mester mivel foglalkozik? 
• Mit csinál a pallér, az ács, a takács?
Játsszuk el a méhek télire készülődését mozgással!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Kreatívírás-feladat foly-
tatása, új mese megis-
merése a méhekről (és 
az emberről).

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Kreatív írás: álommese 
és vers folytatása
Felolvasás az írásokból
Meseszöveg önálló olva-
sása és értelmezése
Szóbeli szövegalkotás: 
legenda elmesélése
(Ismeretbővítés: méhraj 
befogása)

Vedd figyelembe!
Pallér: kőműveseknél, ácsoknál építésvezető, aki a munkát végezteti
Kőműves: falak rakását, vakolását, burkolását végzi
Ács: tetőszerkezet, állványozás famunkáit végzi
Takács: lenből, kenderből, pamutból, gyapjúból szövetet készít

A trombitás nótája ritmizálva:
Ütemhangsúlyos versről van szó, ahol általában az ütemek elejére esik a főhang-
súly. Ezt lehet mérőütésekkel, kopogással követni:

Aki méh, | befelé!
Szerszámokat | vedd elé!
Vackolunk, | vakolunk,
Télnek ajtót | nem hagyunk!

5.2c Méhecske-álom
Miről álmodhatnak a méhecskék? Meséld el egy dolgozó vagy trombitás 
méhecske álmát, fogalmazd meg írásban az álommesét! Verset is írhatsz, mert 
lehet, hogy a trombitás álmában is énekel. 

Vedd figyelembe!
Nem valószínű, hogy a kreatívírás-feladat belefér 10-15 percbe. Rászánhatjuk a kö-
vetkező óra egy részét, vagy befejezhetik házi feladatként is a munkát a gyerekek. 

5.3 Méhes műhely

5.3a Méhecske-álom (folytatás)
Folytassák a gyerekek az előző órán elkezdett kreatívírás-feladatot! 

Aki elkészült az írással, olvassa el önállóan a Szent Péter és a méhek című 
magyar legendamesét, és figyelje meg, mit tanult Péter a méhektől! 

Vedd figyelembe!
Az óra egyéni alkotómunkával folytatódik, amit különböző ütemben fognak a 
gyerekek befejezni. A legendamese önálló olvasása és értelmezése differenciáló 
feladat ebben a helyzetben (látens differenciálás).

Ha még mindig van, aki feladatot igényel, megnézhet egy rövidfilmet egy elszabadult 
méhraj befogásáról a Reftantáron. A filmet óra végén az egész osztállyal megnézhet-
jük. Így a gyerekek tudni fogják, mit kell tenni, ha elszabadult méhrajjal találkoznak. 

10-15
perc

45
perc

30
perc
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5.3b Méhecske-mesék
Az arra vállalkozók olvassanak fel az írásaikból! 
• Majd kérdezzük meg, ki tudta elolvasni a legendamesét! 
• Mit tanult Péter a méhektől? 
• Ki tudná elmesélni a legendát azoknak, akik nem tudták elolvasni?

Mit tudtok a méhek rajzásáról? 
• Hogyan lehet egy elszabadult méhrajt befogni? 
• És az emberek haragjáról mit tudtok? 
• Hogyan lehet a haragot megfékezni?
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