
Méhek világnapja
                                                           május 20. 



           KÉZMŰVES ÖTLETEK
1. „Érzékenyítő” mese a méhekről (ráhangolódás)
              https://www.youtube.com/watch?v=GRe19w9kk0I

2. Csoportmunka, 3 csoportban
        - lép és méhecske készítés 
          - papírtányérból méhecske 
          - csipeszméhecske készítése

https://www.youtube.com/watch?v=GRe19w9kk0I


 Lép és méhecske 
készítése



ESZKÖZÖK, KELLÉKEK
  
 - wc papír guriga ( 6-7 db)
    - zsenília drót 30 cm-es , fekete színű 
(5-6 db)
    - Kinder tojás műanyag tartója ( 5-6 
db)
    - olló
    - ragasztó
    - fekete alkoholos filc
    - damil/ cérna



ELKÉSZÍTÉS MENETE
1. Vágjuk a gurigákat 3 felé, hogy „csíkokat” kapjunk!
2.   A wc papír guriga csíkokat lapítsuk hatszögletűre 
egyenként!

1. Ragasszuk őket össze 1-1 oldaluknál, hogy egy 
nagyobb „lépet” kapjunk!

2. A Kinder tojásokat vonjuk be csíkozva zsenília dróttal, 
alakítsuk ki a végén a kis csápokat!

3. Rajzoljuk meg a méhecske pofiját a filccel! 
4. Bújtassuk  a lépekbe a méheket, vagy kössük a 

lépekhez damillal, vagy cérnával és lógassuk le a 
méheket!



Méhecske papírtányérból



ESZKÖZÖK, KELLÉKEK
  -papírtányér (ahányan vannak egy csoportban)
  - vonalzó
  - kék karton szárnyaknak
  - öntapadós szemek 
  - sárga, és fekete  tempera
  - ecset, víz 
  - zsenília fonaldrót a szarvacskának

    -



ELKÉSZÍTÉS MENETE
1. Fessük be a tányérokat fekete-sárga sávosan 

temperával!
2. Az egyik felének a felső harmadára készítsük el a 

pofit!
3. Ragasszuk fel a szemeket! 
4. Sablon segítségével rajzoljuk át a szárnyakat egy 

kék kartonon, vágjuk ki, majd a tányér hátulján egy 
kis darabon ragasszuk fel! 

5. A fekete zsenília drótból alakítsuk ki a csápokat , 
és ragasszuk fel a fejrészhez!





Csipeszből méhecske
 



ESZKÖZÖK, KELLÉKEK
          - facsipesz  (ahányan vannak a csoportban)
      - sárga tempera
      - fekete tempera
      - fekete zsenília drót
      - sárga vagy kék  krepp papír szárnyaknak
      - filctoll
      - vékony ecset, víz 
      - ragasztó
     - egy pohár a szárnyhoz sablonnak



ELKÉSZÍTÉS MENETE
 

1. Fessük be a csipeszt sárga és fekete csíkosra, de a  fejét 
hagyjuk festetlenül!

2. Rajzoljuk meg filccel a méhecske pofijáta festetlen részre!
3. Krepp papírból vágjuk ki két kört a sablon segítségével, 

majd hajtsuk a papírokat  legyező hajtással! ( az ivós 
poharukat ha átrajzoljak, az tökéletes )

4. Ragasszuk fel a csipeszre a szárnyakat ragasztóval!
5. A zsenília drótból hajlítsuk meg a csápokat , és ragasszuk 

a csipeszre!





TEREMDEKORÁCIÓ A MŰVEKBŐL
A csoportok az elkészült műveiket        

megmutatják a társaiknak  és elrendezik 
a   falon , vagy a faliújságon az 

alkotásokat! ☺



JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK!
Áldás, békességet! 

MOLNÁRNÉ BODNÁR HENRIETTA
Kiss Bálint Református Általános Iskola


