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https://www.youtube.com/watch?v=5H-kIxWSwy4&t=389s

https://www.youtube.com/watch?v=5H-kIxWSwy4&t=389s
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Hány darab méhecske van ezen a virágokkal zsúfolt réten?





https://www.sutori.com/es/historia/copy-of-mehek-napja--rBz2gcthiXHixU5vqkNdC7L8
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LearningApps.org

https://learningapps.org/3654167

https://learningapps.org/11747771

https://learningapps.org/12134237

https://learningapps.org/12080898

https://learningapps.org/19701014

https://learningapps.org/12346711

https://learningapps.org/7403964
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Wordwall

https://wordwall.net/hu/resource/1682921/m%C3%A9h

https://wordwall.net/hu/resource/2440810/k%c3%b6rnyezetismeret/a-m%c3%
a9h

https://wordwall.net/hu/resource/1875249/olvas%c3%a1s/m%c3%a9zel%c5%
91-m%c3%a9h

https://wordwall.net/hu/resource/1555832/a-m%C3%A9zel%C5%91-m%C3%A
9h-keresztrejtv%C3%A9ny

https://wordwall.net/hu/resource/28869192/m%C3%A9h
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Genially

https://view.genial.ly/5ec4e033f84d8c0d1ee5db39/interactive-content-mehek-napja

https://view.genial.ly/5ec4e033f84d8c0d1ee5db39/interactive-content-mehek-napja

https://view.genial.ly/60548ec12323c50d883c66d3/interactive-content-meh-esz-iv-ford
ulo

https://view.genial.ly/6086852a7af3060d9a20fe9c/interactive-content-a-mehek-napja

https://view.genial.ly/5ecbfab9e2dcbb0d6a14f0bb/game-mehekki
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https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/allatok/151211-m%C3%A9h#4x4
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/allatok/198061-viaszok#5x5

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/allatok/240717-m%C3%A9h#4x4
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/

Rajzold meg a méhecske útját a kaptárba! (síkbeli tájékozódás, grafomotorika, gondolkodási képességek fejlesztése)

https://comedyclub-tnt.ru/hu/promotion/zagadki-pro-med-i-pchel-zagadki-poslovicy-primety-i-stihi-pro/


https://albertfalvaiovi.ujbuda.hu/hirek/anyanyelvi-szakmai-centrum-ajanlasa-me
hek-hete

Kertünk végén kicsi kas, benne ezer szorgalmas.
Ide - oda repkednek, szüntelenül gyűjtenek.

(méhek)

Medve koma hová néz?
előtte egy üveg …

(méz)

https://albertfalvaiovi.ujbuda.hu/hirek/anyanyelvi-szakmai-centrum-ajanlasa-mehek-hete
https://albertfalvaiovi.ujbuda.hu/hirek/anyanyelvi-szakmai-centrum-ajanlasa-mehek-hete


Szólások és közmondások

Felzajdultak, mint méhek a köpűben - zajogni kezd, lármában tör ki
Jóllakott méhnek nem kell virág - tele van a hasa
Örvend a méh, ha kakukkfüvet érez - a méhek szeretik a kakukkfű virágát
Szorgalmas mint a méh - nagyon szorgalmas
Zeng mint a méh - hangos
Olyan édes, mint a (lépes) méz - nagyon édes
Úgy jön, mint a rakott méh - mindenféle jót hoz
Méhdongás nélkül mézet nem veheti - ha valamit el akarunk érni a kockázatot is 
vállalni kell



Minden, amit a méhekről tudni akartunk (és az is, amit nem)
https://raketa.hu/minden-amit-a-mehekrol-tudni-akartunk-es-az-is-amit-nem
A méheknek öt szeme van: 3 
pontszemük és 2 összetett 
szemük. Amikor a méh nem 
mozog, összetett szemeinek 
felbontása alacsony, ám 
mozgás, különösen repülés 
közben a felbontás megnő.

A méheknek két gyomruk van: 
egy sima étkezéskehez, valamint 
egy „mézgyomor” a nektár 
tárolására. A kettőt egy 
akaratlagosan is mozgatható 
„csapóajtó” választja el.

A méheknek 170 szagreceptoruk van, 
vagyis ötvenszer érzékenyebbek a 
szagokra, mint a kutyák.

A méhek gyűlölik az 
emberi lehelet szagát.

Az ovális, egy szezámmagnál 
nem nagyobb méhagyból 
nem néznénk ki sokat, pedig 
a méh remekül tanul és 
kiváló az emlékezete. A 
dolgozók például komplex 
számításokat végeznek a 
megtett távolságról és a 
gyűjtögetés hatásfokáról.

A méheket ki lehet 
képezni, hogy 
megtalálják az 
elásott aknákat. 

1984 jelentős év volt a méhek 
életében, ekkor építettek ugyanis 
először kaptárat zéró gravitációs 
környezetben egy űrhajón.

https://raketa.hu/minden-amit-a-mehekrol-tudni-akartunk-es-az-is-amit-nem

