
http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/ ISSN 2002-3790  
 

© Barátka Agnieszka – Antal Mónika (2016), Édes, mint a méz (óravázlat)  1 

 

Barátka Agnieszka – Antal Mónika 

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

 

Édes, mint a méz 

(óraterv) 
 

 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (B2 szintű csoport) 

Téma besorolás: 

- műveltségterület  idegen nyelvi kultúra 

- tantárgy   magyar mint idegen nyelv 

- (nyelvvizsga) témakör a természet világa: természeti környezetünk 

Időkeret:    90 perc 

Tanítási célok:   - az olvasott szövegértési képesség fejlesztése, 

- a hallott szövegértési képesség fejlesztése, 

- az íráskészség fejlesztése, 

- a szókincs fejlesztése, 

- a kommunikációs készségek fejlesztése 

Módszerek: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, ellenőrzés, 

szemléltetés, önálló és csoportos tevékenységek 

Szervezési módok:   frontális, egyéni, csoport-/páros munka 

Munkaeszközök: - a berlini Humboldt Egyetem Hangtárának Méz, élet, 

vitalitás B2 című hanganyaga, 

 - I.-III. Feladatlap (l. I. MELLÉKLETEK) 

 - ITK alapú megoldások 

Felhasznált anyag: -- a berlini Humboldt Egyetem Hangtárának Méz, élet, 

vitalitás B2 című hanganyaga, 

- Szövegértés – 10. évfolyam (2014): http://www.emen 

tor.hu/?q=node/282, 

 - Bárdosi Vilmos, Magyar szólástár. Szólások, 

helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri 

szótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.  

 - Dsida Jenő, Tavalyi szerelem 
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VÁZLAT 

 Az óravázlat azoknak a magyar nyelvet tanuló külföldieknek (lengyeleknek) készült, 

akik már jól beszélnek magyarul (B2 szinten). 

 A javasolt témakör tágabb értelemben a természeti környezetünk, pontosabban                       

az állatok, ennek keretében a rovarok (méhek) viselkedése, életmódja, kommunikációja. 

 

ÓRAMENET 

1. Ráhangolódás a témára:          [időkeret: 7 perc] 
 

 I. FELADATLAP, 1.  FELADAT 

A hallgatók önállóan dolgoznak: 

   1a) kiegészítik Dsida Jenő versrészletét a megadott szavakkal 

    Ellenőrzés:  a megoldások közös ellenőrzése 

   1b) kitalálnak a versbe illő szavakat, saját példákat hoznak 

    Ellenőrzés:  a lehetséges megoldások közös megbeszélese 

2. Az új anyag feldolgozása:       [időkeret: 80 perc] 
 

 I. FELADATLAP: 
 

- 2. FELADAT 

          A hallgatók önállóan dolgoznak 

    - párosítják a megadott frazeológiai szókapcsolatokat a definíciójukkal 

  Ellenőrzés:  a megoldások közös ellenőrzése 
 

- 3. FELADAT 

     A hallgatók továbbra is önállóan dolgoznak 

    - beírják a megadott szavakat a hozzájuk tartozó képhez 

  Ellenőrzés: a megoldások és az új szavak közös megbeszélése 
 

- 4. FELADAT 

     A hallgatók továbbra is önállóan dolgoznak 

     - a megadott elő- és utótagok alapján összetett szavakat alkotnak 

  Ellenőrzés:  a megoldások közös megbeszélése 
 

- 5. FELADAT   

Először a hallgatók elolvassák a megadott kérdéseket és válaszokat, amit                 

az  új szavak / kifejezések megbeszélése követ. 
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Majd a hallgatók párokban dolgoznak: összekötik a megadott kérdéseket                  

a hozzájuk tartozó válaszokkal 

  Ellenőrzés: a megoldások közös ellenőrzése 

 

 II. FELADATLAP: 

A feladatlap a hallott szövegértési képesség fejlesztését szolgálja. 

A hallgatók önállóan dolgoznak. 
 

- 1. FELADAT 

Először a hallgatók elolvassák a feladatban szereplő kérdéseket. 

A tanár csak utána indítja a hanganyagot. 

A hanganyag hallgatásakor és egy rövid szünetben a hallgatók válaszolják                 

a kérdésekre.  

  Ellenőrzés:
1
 a megoldások közös megbeszélése 

 

- 2. FELADAT  

Előszőr a hallgatók átolvassák a feladatban megadott hiányos mondatokat. 

A tanár újraindítja a hanganyagot. 

A második hallgatás a hallgatók kiegészítik a mondatokat. 

  Ellenőrzés: a megoldások közös megbeszélése 

 

 III. FELADATLAP: 

A feladatlap az olvasott szövegértési képesség fejlesztését szolgálja. 
 

- 1. FELADAT 

     A hallgatók önállóan dolgoznak 

      - összekötik a méhek elnevezését az életmódjuk leírásával 

      - a megadott elnevezések között megkeresik a megadott szavak szinonimáit 

    Ellenőrzés: a megoldások közös ellenőrzése  
 

- 2. FELADAT 

A hallgatók önállóan vagy párokban (legfeljebb háromfős csoportokban) 

dolgoznak. 

Mindenki vagy minden pár (ill. csoport) összerakja a feldolgozandó cikknek 

a részekre feldarabolt szövegét helyes sorrendben. 

  Ellenőrzés: az összerakott szöveg prezentálása 

                                                 
1
 Ezt a lépést ki lehet hagyni, és csak a második feladat után ellenőrizni mind a két feladat megoldásait. 
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Az összerakott szöveg prezentálását a megkapott cikk megbeszélése követi, 

azaz az új szavak / kifejezések megbeszélése. 

 

VARIÁCIÓK a 2. feladathoz! 

1. A hallgatók párokban ill. kis csoportokban dolgoznak. 

Minden pár / csoport cédulákat kap, vagyis a feldolgozandó cikknek az 

előre felvágott szövegrészeit. 

A hallgatók feladata a szöveg összerakása. 

!!! Ehhez a variációhoz használd fel a  II. MELLÉKLETben 

szereplő III. Feladatlapot és „Feldarabolt” szöveget 
 

2. Ha a hallgatók száma megegyezik a tanár által előre felvágott 

szövegrésszel, minden hallgató kap egy  cédulát. 

A hallgatók együtt, egy nagy csoportban dolgoznak. Így közösen 

megalkotják a feldolgozandó cikket. 

 

3. Óra végi teendők:           [időkeret: 3 perc] 
 

A házi feladat ismertetése: 

 - III. FELADATLAP, 3. FELADAT 

 

FIGYELEM! 

Ha az olvasott szövegértést szolgáló 2. feladathoz a két leírt variáció egyikét 

kívánod felhasználni, minden hallgatónak a feldolgozandó cikk szövegének 

egészét oda kell adni (l. III. MELLÉKLET). 

 

VARIÁCIÓK a házi feladathoz! 

A III. FELADATLAP 3. FELADATÁN kívül a tanár még ezek közül                                     

a személyiségéhez és a tanítási tervéhez leginkább illő házi feladatok közül is 

válogathat: 
 

1. - Gyűjts az internetről a saját országodban ismert / használt méhtermékeket! 

- Készülj egy méztermék bemutatásával! 

  - milyen növény nektárja az alapja? 

  - mire és hogyan használják? 

  - hol kapható? 

  - stb. 
  

2. - Gyűjts az állati kommunikációra különböző példákat! 

- Készülj egy állati kommunikációs forma bemutatásával! 

 - az állat élőhelye, 

 - milyen kommunikációs formát használ? 

 - mi a célja ennek a formának? 

 - stb. 
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I. MELLÉKLET 
 

- I. FELADATLAP 

- II. FELADATLAP 

- III. FELADATLAP 

- MEGOLDÓKULCS 
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I. FELADATLAP 

 
 

1a. Egészítsd ki a verset a megadott szavakkal (minden szó kétszer szerepel): 
 

     

Fényes volt, mint a ____________. 

Forró volt, mint a ____________.    

Fehér volt, mint a _____________.      hó 

S édes volt, mint a _____________.     méz 

 (...)        tűz 

Lehullott, mint a _____________.              csillag 

Elhamvadt, mint a ____________. 

Elolvadt, mint a _____________. 

S megromlott, mint a ___________. 

                                      Dsida Jenő: Tavalyi szerelem 

 
1b. Most megadott szavak helyett, hozz más példákat! 
 
     

Fényes volt, mint a ____________.  (...) Lehullott, mint a _____________. 

Forró volt, mint a ____________.        Elhamvadt, mint a ____________. 

Fehér volt, mint a _____________.        Elolvadt, mint a _____________. 

S édes volt, mint a _____________.        S megromlott, mint a ____________. 

        

2. Párosítsd össze az alábbi szólásokat, közmondásokat a megadott jelentésekkel! 
 

1. szorgalmas, mint a méh a) nagyon édes 

2. úgy szeret valamit, mint medve a mézet b) olyan táj, vidék, földterület, ország, 

amely természeti kincsekben nagyon 

gazdag, és ahol az emberek teljes 

jólétben élhetnek 

3. döglött méh nem ad mézet c) ha valamit el akarunk érni a 

kockázatot is vállalni kell 

4. édes, mint a méz d) nagyon szeret valamely ételt / italt 

5. méhdongás nélkül mézet nem vehetni e) nem ért(esz) hozzá, gyenge (vagy) 

6. tejjel-mézzel folyó Kánaán f) nagyon szorgalmas 

7. kevés (vagy), mint lépes mézben                                                

a brommogás 

g) addig kell megbecsülni valakit, 

amíg él, mert csak addig vehetjük 

hasznát 
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3. Mit ábrázolnak az alábbi képek? Keresd meg a megfelelő szót! 

 

méz – törökméz – méh – méhész – méhes – méhészkalap – méhkaptár – méhraj –  

méhkas – méhcsípés – méhkenyér – méhviasz gyertya – lép – fullánk 

 

 

     (1) ...................................  

 

 

    (2) ...................................... 

 

 

(3) ……………… 

                                                                                    

                   (4) ............................... 

 

     (5) ...............................     

 

 

 

(6) ……………………..  

              

 

  

        

(7) …………………….       (8) ............................... 

 

 

 

            (9) ………………………. 

 

 

 

 

 

 

       (10) ……………………… 

 

(11) ………………………. 

 

 

                                                (12) ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) ……………………         (14) …………………… 
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4. Egészítsd ki az összetett szavakat a hiányzó elő- vagy utótaggal! 

 

 

  multi-        kéz-      -por      -bolt 

    gén-       méh-    -anyag      -szer 

 

 
 

  _________műves    bio_________ 

  _________viasz    színező________ 

  _________módosítás    virág__________ 

  _________kenyér    ásványi_________ 

  _________vitamin    csoda_________ 

   

5. Kösd össze az alábbi nyolc kérdést a hozzájuk tartozó válaszokkal! 

 

1. Mit lehet kapni ezen a standon?  A. Ezeket a mézeket különböző helyeken 

gyűjtjük. 

2. Milyen vitaminok vannak benne?  B. Ez itt 800 forint. 

3. Hol termelik ezeket a mézeket?  C. Igen, mézet teszek bele cukor helyett. 

4. A méhkenyeret is lehet kapni?  D. A mi standunkon azokat a termékeket    

lehet kapni, amiket a méhek állítanak elő. 

5. Ez a kis dobozka  mennyibe kerül?   E. Van itt méhviasz gyertya, vannak itt 

befőttek 

6. Mik vannak még?  F. Itt van ebben a kis tárolódobozban. 

7. Tehát csak természetes mód-

szerekkel tartósítják? 

 G. Szoktunk a bioboltokba szállítani 

ezekből a termékekből, de mimagunk is 

árusítjuk Kecskeméten és különböző nagy 

vásárokon. 

8. És hol lehet megvásárolni ezeket a 

termékeket: a mézet, a befőttet és a 

gyartyákat? 

 H. A, B1, B2, C-vitamin... ezek minden 

megtalálhatók benne – sok vitamin, nagyon 

sok ásványianyag van benne. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B2
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II. FELADATLAP 
 

 

1. Válaszolj a kérdésekre! 

 

(1) Jászberényi csángó vásáron milyen termékek kaphatók? (Sorolj fel min. hármat!) 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(2) Miért nevezhetjük a mézet természetes multivitaminnak? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(3) Milyen növények nektárját gyűjtik össze a méhek? (Sorolj fel min. négyet!) 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(4) Mire jó a méhkenyér? 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(5) Mit termesztenek a gyümölcsösben? 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(6) Miért nincs tartósítószer az általa készített befőttekben? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 
2. Fejezd be a mondatokat! 

 

(1) A méhek természetes folyamat útján állítják elő a mézet, azaz ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(2) Olyanokat nem gyűjt a méh, ……………………………………………………………….., 

mert …………………………………………………………………………………………….. 
 

(3) A méhkenyér úgy készül, hogy ……………………………………………………………. 

- ez a ………………………………… dolga. 
 

(4) A méhviasz gyertya, ahol égetik, ……………………………………. veszi vissza ……… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(5) Szoktunk ………………………………………….. szállítani ezekből a termékekből, de 

mimagunk is ……………………………………………………………………………………. 
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III. FELADATLAP 

 
1. Ismered a méhek különböző rangszerinti csoportosítását? Kösd össze a méhek 

elnevezését az életmódjával! 

 

1. méhkirálynő  a. a feladata a nektárforrás felderítése 

2. dolgozóméh b. a feladata a virágok által termelt 

nektár összegyűjtése 

3. derítőméh  c. a méh állam élén áll 

4. gyűjtőméh d. a kaptár körüli munkákat végzi 

 
A fenti elnevezések között találd meg az alábbi szavak szinonimáit! 
 

méhanya  …………………………… 

kutatóméh  ……………………………  

 
2. Rakd össze a szöveg részeit! 

 

 A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő rovarfaj. A méhek 

kommunikációja összetett és rendkívül magas fokú. A legismertebb 

módja a méhtánc. 

 A tánc sebessége és a megtett körök száma fordítottan arányos                          

a repülési távolsággal (minél messzebb van a virágpor, annál lassúbb, 

és annál kevesebb benne a fordulat). 

 A harmadik tánctípus a remegőtánc. A tánc szerepe a többiek 

viselkedésének módosítása. A remegőtáncot nem a felderítők, hanem                 

a begyűjtő méhek táncolják, ha úgy tapasztalják, hogy a kaptárban 

kevés a feldolgozó méh. 

 A méhtánc szimbolikus, mivel a táplálék helyéről, irányáról, 

távolságáról és minőségéről, azaz elvont fogalmakról tájékoztat. A tánc 

nem genetikus, hanem tanult: 

1. A méhek kommunikációja 

 A méhek szín és forma alapján felismerik a virágokat, és ennek alapján 

döntik el, melyikre érdemes rászállniuk. A méhek látása nem pusztán     

a napfény érzékelésére alkalmas, 
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 a dolgozók pl. „tanrepüléseket” végeznek a kaptár körül, hogy 

memorizálják a színét, formáját, környezetét, a naphoz viszonyított 

irányát. 

 A rezgőtáncot a többi dolgozó először végignézi, majd együtt táncolja 

a felderítővel. A tánc végén pedig elrepül a megfelelő irányba. 

 A méhtánc roppant látványos ugyan, a kaptárban mégsem a látvány            

a legfontosabb, hiszen sötét van. Így a méhek kommunikációs formái 

még a hangadás, a tapintás és a szaglás. 

 A táncnak három típusa van. Az első az ún. körtánc (kerektánc). 

Ilyenkor a felderítő berepül a kaptárba, és ott körbejárva értesíti a többi 

méhet a nektár minőségéről. 

 A remegőtánc eltáncolása után a begyűjtő méhek egy része nem száll 

ki nektárt gyűjteni, hanem segít a begyűjtött nektár feldolgozásában. 

 hiszen borús, sőt esős napokon is tökéletesen el tudják táncolni 

társaiknak a nektár pontos helyét. A szemük képes az UV-fény 

érzékelésére, amivel még borús időben is tudnak tájékozódni. 

 A táncok leghíresebbike a rezgőtánc (riszálótánc). A rezgőtánc nyolcas 

alakú. A tánc 100 vagy még több nyolcasból állhat, és minden 

elemében van információ. 

 

 

3. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét vagy válaszolj a kérdésekre! 
 

1. Miért nevezhető a méhtánc szimbolikusnak?  

a) a tanulás egyik játékos formája. 

b) az egyes mozdulatok jelentése nem kötött. 

c) erősíti a csoportba tartozás érzését. 

d) kézzel meg nem fogható dolgokról ad információt 
 

2. A tánc melyik része ad információt arról, hogy milyen messze van a nektár? 

a) a nyolcasok függőleges és vízszintes iránya 

b) a tánc sebessége és a megtett körök száma 

c) a nyolcasok hossza 

d) a „táncoló” méh helye a többiekhez képest 
 

3. Mit segít szabályozni a remegőtánc? 

a) hány méh maradjon a kaptárban feldolgozni a virágport 
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b) legfeljebb milyen messzire repüljenek ki a méhek 

c) mely méhek jöhetnek be a kaptárba, és melyek nem 

d) melyik virág porából hozzanak a legtöbbet  
 

4. Milyen méhekről olvashattál a szövegben? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Kik alkothatják a szöveg célközönségét? 

a) a biológiatanárok 

b) érdeklődő laikusok 

c) gyakorlati kutatók 

d) tapasztalt méhészek 
 

6. Szerinted miben hasonlít a méhek kommunikációja az emberi kommunikációhoz? 

Válaszodat indokold! 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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MEGOLDÓKULCS 
 

I. FELADATLAP 
 

1a. csillag – tűz – hó – méz, csillag – tűz – hó – méz 

2. 1-f, 2-d, 3-g, 4-a, 5-c, 6-b, 7-e 

3. (1) méhes, (2) méhkaptár, (3) méh, (4) méhészkalap, (5) méhcsípés, (6) fullánk, (7) lép, (8) 

méhész, (9) méz, (10) méhviasz gyertya, (11) törökméz, (12) méhkas, (13) méhraj, (14) 

méhkenyér 

4.  kézműves  biobolt 

 méhviasz  színezőanyag 

 génmódosítás  virágpor 

 méhkenyér  ásványianyag 

 multivitamin  csodaszer 

5.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

D. H. A. F. B. E. C. G. 

 

 

II. FELADATLAP 
 

1. (1) mindenféle termékek: kézműves termékek, édességek, ruhák, méz 

    (2) mert sok vitamin (A, B1, B2, C-vitamin), vas, foszfor, magnézium, kálcium és kálium 

 van benne 

    (3) virágok, akác, hárs, meggy, selyemfű, mustár nektárját  

    (4) regenerálja a májban lévő károsodásokat 

    (5) meggyet, cseresznyét, barackot, diót, bodzát 

    (6) mert csak természetes módszerekkel tartosítja a befőtteket: mézet használ cukor helyett 

2. (1) A méhek természetes folyamat útján állítják elő a mézet, azaz összegyűjtik a virágport 

 (a virágok nektárját), és ebből készítik a mézet. 

    (2) Olyanokat nem gyűjt a méh, ami káros, nem repül rá génmódosított növényekre, mert 

 „úgy gondolja”, hogy nem lesz jó nekünk. 

    (3) A méhkenyér úgy készül, hogy beleteszik a méhek a virágport, és azt megérlelik - ez a 

 kis fiatal méhek dolga 

    (4) A méhviasz gyertya, ahol égetik, 30%-kal veszi vissza a bakteriumtartalmát a 

 helyiségnek. 

    (5) Szoktunk a bioboltokba szállítani ezekből a termékekből, de mimagunk is árusítjuk 

 Kecskeméten és különböző nagy vásárokon. 

 

III. FELADATLAP 
 

1. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b; méhanya – méhkirálynő, kutatóméh - derítőméh 

2.   

2. 
A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő rovarfaj. A méhek 

kommunikációja összetett és rendkívül magas fokú. A legismertebb módja a 

méhtánc. 

7. 
A tánc sebessége és a megtett körök száma fordítottan arányos a repülési 

távolsággal (minél messzebb van a virágpor, annál lassúbb, és annál kevesebb 

benne a fordulat). 

9. 
A harmadik tánctípus a remegőtánc. A tánc szerepe a többiek viselkedésének 

módosítása. A remegőtáncot nem a felderítők, hanem a begyűjtő méhek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B2
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táncolják, ha úgy tapasztalják, hogy a kaptárban kevés a feldolgozó méh. 

3. 
A méhtánc szimbolikus, mivel a táplálék helyéről, irányáról, távolságáról és 

minőségéről, azaz elvont fogalmakról tájékoztat. A tánc nem genetikus, hanem 

tanult: 

1. 
A méhek kommunikációja 

11. 
A méhek szín és forma alapján felismerik a virágokat, és ennek alapján döntik 

el, melyikre érdemes rászállniuk. A méhek látása nem pusztán a napfény 

érzékelésére alkalmas, 

4. 
a dolgozók pl. „tanrepüléseket” végeznek a kaptár körül, hogy memorizálják a 

színét, formáját, környezetét, a naphoz viszonyított irányát. 

8. 
A rezgőtáncot a többi dolgozó először végignézi, majd együtt táncolja a 

felderítővel. A tánc végén pedig elrepül a megfelelő irányba. 

13. 
A méhtánc roppant látványos ugyan, a kaptárban mégsem a látvány a 

legfontosabb, hiszen sötét van. Így a méhek kommunikációs formái még a 

hangadás, a tapintás és a szaglás. 

5. 
A táncnak három típusa van. Az első az ún. körtánc (kerektánc). Ilyenkor a 

felderítő berepül a kaptárba, és ott körbejárva értesíti a többi méhet a nektár 

minőségéről. 

10. 
A remegőtánc eltáncolása után a begyűjtő méhek egy része nem száll ki nektárt 

gyűjteni, hanem segít a begyűjtött nektár feldolgozásában. 

12. 
hiszen borús, sőt esős napokon is tökéletesen el tudják táncolni társaiknak a 

nektár pontos helyét. A szemük képes az UV-fény érzékelésére, amivel még 

borús időben is tudnak tájékozódni. 

6. 
A táncok leghíresebbike a rezgőtánc (riszálótánc). A rezgőtánc nyolcas alakú. 

A tánc 100 vagy még több nyolcasból állhat, és minden elemében van 

információ. 

3. 1-d, 2-b, 3-a, 4- dolgozó-, derítő- és gyűjtőméhekről, 5-b  
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II. MELLÉKLET 
 

- III. FELADATLAP (másik változata) 
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III. FELADATLAP 

 
1. Ismered a méhek különböző rangszerinti csoportosítását? Kösd össze a méhek 

elnevezését az életmódjával! 

 

5. méhkirálynő  e. a feladata a nektárforrás felderítése 

6. dolgozóméh f. a feladata a virágok által termelt 

nektár összegyűjtése 

7. derítőméh  g. a méh állam élén áll 

8. gyűjtőméh h. a kaptár körüli munkákat végzi 

 
A fenti elnevezések között találd meg az alábbi szavak szinonimáit! 
 

méhanya  …………………………… 

kutatóméh  ……………………………  

 
2. Rakd össze a szöveg részeit!  

 

3. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét vagy válaszolj a kérdésekre! 
 

1. Miért nevezhető a méhtánc szimbolikusnak?  

e) a tanulás egyik játékos formája. 

f) az egyes mozdulatok jelentése nem kötött. 

g) erősíti a csoportba tartozás érzését. 

h) kézzel meg nem fogható dolgokról ad információt 
 

2. A tánc melyik része ad információt arról, hogy milyen messze van a nektár? 

e) a nyolcasok függőleges és vízszintes iránya 

f) a tánc sebessége és a megtett körök száma 

g) a nyolcasok hossza 

h) a „táncoló” méh helye a többiekhez képest 
 

3. Mit segít szabályozni a remegőtánc? 

e) hány méh maradjon a kaptárban feldolgozni a virágport 

f) legfeljebb milyen messzire repüljenek ki a méhek 

g) mely méhek jöhetnek be a kaptárba, és melyek nem 

h) melyik virág porából hozzanak a legtöbbet  
 

4. Milyen méhekről olvashattál a szövegben? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. Kik alkothatják a szöveg célközönségét? 

e) a biológiatanárok 

f) érdeklődő laikusok 

g) gyakorlati kutatók 

h) tapasztalt méhészek 
 

6. Szerinted miben hasonlít a méhek kommunikációja az emberi kommunikációhoz? 

Válaszodat indokold! 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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FELDARABOLT SZÖVEG 
 

A méhek kommunikációja 

A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő rovarfaj. A méhek kommunikációja 

összetett és rendkívül magas fokú. A legismertebb módja a méhtánc. 

A méhtánc szimbolikus, mivel a táplálék helyéről, irányáról, távolságáról és minőségéről, 

azaz elvont fogalmakról tájékoztat. A tánc nem genetikus, hanem tanult: 

a dolgozók pl. „tanrepüléseket” végeznek a kaptár körül, hogy memorizálják a színét, 

formáját, környezetét, a naphoz viszonyított irányát. 

A táncnak három típusa van. Az első az ún. körtánc (kerektánc). Ilyenkor a felderítő berepül 

a kaptárba, és ott körbejárva értesíti a többi méhet a nektár minőségéről. 

A táncok leghíresebbike a rezgőtánc (riszálótánc). A rezgőtánc nyolcas alakú. A tánc 100 

vagy még több nyolcasból állhat, és minden elemében van információ. 

A tánc sebessége és a megtett körök száma fordítottan arányos a repülési távolsággal (minél 

messzebb van a virágpor, annál lassúbb, és annál kevesebb benne a fordulat). 

A rezgőtáncot a többi dolgozó először végignézi, majd együtt táncolja a felderítővel. A tánc 

végén pedig elrepül a megfelelő irányba. 

A harmadik tánctípus a remegőtánc. A tánc szerepe a többiek viselkedésének módosítása.               

A remegőtáncot nem a felderítők, hanem a begyűjtő méhek táncolják, ha úgy tapasztalják, 

hogy a kaptárban kevés a feldolgozó méh. 

A remegőtánc eltáncolása után a begyűjtő méhek egy része nem száll ki nektárt gyűjteni, 

hanem segít a begyűjtött nektár feldolgozásában. 

A méhek szín és forma alapján felismerik a virágokat, és ennek alapján döntik el, melyikre 

érdemes rászállniuk. A méhek látása nem pusztán a napfény érzékelésére alkalmas, 

hiszen borús, sőt esős napokon is tökéletesen el tudják táncolni társaiknak a nektár pontos 

helyét. A szemük képes az UV-fény érzékelésére, amivel még borús időben is tudnak 

tájékozódni. 

A méhtánc roppant látványos ugyan, a kaptárban mégsem a látvány a legfontosabb, hiszen 

sötét van. Így a méhek kommunikációs formái még a hangadás, a tapintás és a szaglás. 
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III. MELLÉKLET 

 
A FELDOLGOZANDÓ CIKK: 

 

 

A méhek kommunikációja 

A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő rovarfaj. A méhek kommunikációja 

összetett és rendkívül magas fokú. A legismertebb módja a méhtánc. A méhtánc szimbolikus, 

mivel a táplálék helyéről, irányáról, távolságáról és minőségéről, azaz elvont fogalmakról 

tájékoztat. A tánc nem genetikus, hanem tanult: a dolgozók pl. „tanrepüléseket” végeznek                 

a kaptár körül, hogy memorizálják a színét, formáját, környezetét, a naphoz viszonyított 

irányát. 

A táncnak három típusa van. Az első az ún. körtánc (kerektánc). Ilyenkor a felderítő 

berepül a kaptárba, és ott körbejárva értesíti a többi méhet a nektár minőségéről.  

A táncok leghíresebbike a rezgőtánc (riszálótánc). A rezgőtánc nyolcas alakú. A tánc 

100 vagy még több nyolcasból állhat, és minden elemében van információ. A tánc sebessége 

és a megtett körök száma fordítottan arányos a repülési távolsággal (minél messzebb van                      

a virágpor, annál lassúbb, és annál kevesebb benne a fordulat). A rezgőtáncot a többi dolgozó 

először végignézi, majd együtt táncolja a felderítővel. A tánc végén pedig elrepül a megfelelő 

irányba. 

A harmadik tánctípus a remegőtánc. A tánc szerepe a többiek viselkedésének 

módosítása. A remegőtáncot nem a felderítők, hanem a begyűjtő méhek táncolják, ha úgy 

tapasztalják, hogy a kaptárban kevés a feldolgozó méh. A remegőtánc eltáncolása után                    

a begyűjtő méhek egy része nem száll ki nektárt gyűjteni, hanem segít a begyűjtött nektár 

feldolgozásában. 

A méhek szín és forma alapján felismerik a virágokat, és ennek alapján döntik el, 

melyikre érdemes rászállniuk. A méhek látása nem pusztán a napfény érzékelésére alkalmas, 

hiszen borús, sőt esős napokon is tökéletesen el tudják táncolni társaiknak a nektár pontos 

helyét. A szemük képes az UV-fény érzékelésére, amivel még borús időben is tudnak 

tájékozódni. 

 A méhtánc roppant látványos ugyan, a kaptárban mégsem a látvány a legfontosabb, 

hiszen sötét van. Így a méhek kommunikációs formái még a hangadás, a tapintás és a szaglás. 

 

(http://www.emen tor.hu/?q=node/282 alapján) 


