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Legújabb zöld jeles napunk célja, hogy
figyelmünket ráirányítsa arra, hogy az elmúlt

években jelentősen csökkent a rovarok
száma. Mivel a vadon élő beporzók nélkül

alacsonyabbak a terméshozamok és az
Európában termesztett növények 2/3-a

rovarbeporzású, ezért elengedhetetlen, hogy
foglalkozzunk a témával.

A beporzók napját 2018 óta március 10.-én
ünnepelhetjük meg. 

Jelen kiadvány olyan tevékenységeket kínál,
melyek segítségével az óvodások is

megismerhetik a beporzókat.
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Orgoványi Anikó: Beporzók országa címmel írt
mesét, mely bemutatja a beporzók életét és
azokat a veszélyforrásokat, melyek miatt kiemelt
figyelmet kell kapniuk napjainkban a
rovaroknak. 
Itt érhető el a teljes mese: https://aranydio.com

Képnézegetés

Mese

A kiadvány 7.-18. oldalán található színes képek
nézegetésével a gyerekek megismerhetik a
beporzók sokszínű világát.

Kereső játék, memóriajáték
Az udvaron vagy séta során használhatjuk a 25.
és a 26. oldalon szereplő kereső lapokat, melyek
játékos keretek között irányítják a gyerekek
figyelmét a környezetükre.
Ha  a közvetlen környezetünk még nem
rovarbarát, a 27. és 29. oldalon szereplő beporzó
korongokat is elrejthetjük, hogy a gyerekek
megkereshessék és megnevezhessék a
leggyakoribb beporzókat. A korongok
memóriajátékhoz is használhatók.

Óvodai tevékenységek
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A rovarbarát kert kialakításához a 20.-24. oldalon
kínálunk ötleteket. A gyerekkel végzett közös
kertrendező munka segítségével a rovarok
számára is vonzóvá válhat az óvoda udvara és
ezáltal a megfigyelésükre is lehetőségünk nyílik.

Kerti munka

A Magyar Természetvédők
Szövetsége (MTVSZ) által
létrehozott kiadvány részletesen
foglalkozik a témával. Innen
tölthető le ingyenesen az anyag:
https://mtvsz.hu/uploads/files/MTV
SZ-A5-intezmenyzolditos-kiadvany-
2020-1.pdf

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársa a Petőfi TV Youtube csatornáján
elérhető videóban mutatja be a rovarhotel
kialakításának lépéseit.  A felvételből azt is
megtudhatjuk, hogy azok a rovarok, melyeket
odacsalogat a darázs garázs, nem veszélyesek az
emberre nézve:
https://www.youtube.com/watch?v=JHQmE8eqrBY&t=2s
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Mozgásos játék - méhek nyomában
A 34. és 35. oldalon található vonalvezetők
ötletindítóként szolgálhatnak a méhek
táncának kipróbálásához. Ha szigetelő szalaggal
megformázzuk a csoportszobában vagy
tornaszobában az útvonalakat (vagy az udvaron
felrajzoljuk őket krétával), akkor a gyerekek be is
járhatják a virágtól a kaptárig tartó utat,
miközben eljátszhatják a méhek hangját,
mozgását. A virágoktól egy-egy virágport jelző
sárga pompont vagy papírgalacsint is
szállíthatnak magukkal.

Variáció: a méhek a kaptárba visszatérve
mozgásukkal igazítják útba a többieket, az
óvodapedagógus ujjával vagy lábával rajzolhatja
fel a levegőbe vagy a földre az általa választott
útvonalat, a gyerekek pedig kitalálják, hogy
melyik utat választotta.

A játék bevezetéséhez a Méhészhírek - Mézes
receptek Youtube csatorna videóit is
használhatjuk, melyek bemutatják a méhek
életének fontos pillanatait, így biztonságosan,
mégis egészen közelről figyelhetik meg a
gyerekek a méhek csodálatos világát
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Mozgásos játék - lepkék nyomában
Szükséges eszközök:
- karton virágok (több színben) 
- sárga pomponok/papírgalacsinok (virágonként
legalább 3 darab)
Az óvodások térkitöltő mozgással futnak a
tornaszobában vagy az udvaron, karjukat
oldalsó középtartásban lengetik, a lepke
szárnyát utánozva. A dörgést jelző hangadásra
(pl. taps vagy ritmushangszer megszólaltatása)
az udvar esetén a homokozóba, a tornaszoba
esetén a kijelölt szőnyegre futnak a gyerekek.
Igyekeznek minél hamarabb odaérni és
leguggolni, hogy ne ázzanak meg. Amikor az
óvodapedagógus felemel egy sárga labdát,
mely a Napot jelképezi újra futnak a gyerekek.

Variációk: 
-ameddig süt a nap a gyerekek felkereshetik a
földön elhelyezett karton virágokat, de
figyelniük kell, hogy egyszerre csak egy gyerek
szállhat rá a virágra 
-az előkészület során minden virágra
elhelyezünk 3-3 virágport, majd mondunk a
gyerekeknek egy színt. Ameddig süt a nap, a
gyerekek feladata, hogy a megadott színre
hordják át a galacsinokat/pomponokat,
összeütközés nélkül. A végén megszámláljuk,
hogy mennyit sikerült átvinni, mennyi maradt a
más színű virágokon.
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A méhészek munkájának megismerése
Nagy élmény, ha sikerül meghívni az óvodába
egy méhészt, aki bemutatja munkáját és a méz
elkészítéséhez szükséges eszközöket. 
Ha erre mégsem nyílik lehetőségünk, akkor a
Alma & Veda Studio Youtube csatornáján
található rajzos  Hogyan készül a méz? című
videót is használhatjuk. A legjobb, ha ezt
mézkóstolással vagy mézes sütemény
készítésével kötjük össze. A 32. oldalon található
kakukktojás kereső is a méhész eszközeit
mutatja be.
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KÉPEK A BEPORZÓK
MEGISMERÉSÉHEZ
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Szintén számos összefüggést ismerhetünk
meg Vásárhelyi Tamás: 

A Beporzók napja, és ami mögötte van
című előadásából, mely  2020.05.21.-én

került rögzítésre.
Elérhető az Online Biológia Konferencia

Youtube csatornán.

Háttéranyag

Kovács-Hostyánszki Anikó
Beporzók a kertünkben

című online elérhető
kiadványa sok

érdekességet tartalmaz a
beporzókról, hasznos

háttéranyagként ajánljuk:
https://ecolres.hu/beporzok

-a-kertunkben 

https://www.youtube.com/channel/UC1TGy0ZtnwkXFZr2y9oK_gg
https://www.youtube.com/watch?v=j0u4qjI8Iew
https://ecolres.hu/beporzok-a-kertunkben
https://ecolres.hu/beporzok-a-kertunkben


háziméh
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földi poszméh
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közönséges zengőlégy
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csíkos pajzsospoloska
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kacsafarkú szender
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nappali pávaszem
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kardoslepke

15



molylepke
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kolibri

17



denevér
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INSPIRÁCIÓ 
A ROVARBARÁT
ÓVODAUDVAR

LÉTREHOZÁSÁHOZ
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Gyógy- és 
fűszernövények

 ültetése

A rovarok száma folyamatosan csökken,
részben a monokultúrás növénytermesztés
(adott területen egyféle növény
termesztése) hatására szűkülő életterük,
részben a gyom- és rovarirtó szerek
fokozott használata következtében.
Kiemelten fontos tehát olyan környezet
kialakítása, mely biztosítja a vadon élő
beporzók életfeltételeit. 
Néhány ötlet a teljesség igénye nélkül:

Virágzó növények
ültetése 

(tavasztól őszig mindig
virágozzon valami)

Víz kihelyezése, 
(pl.: lepke itató) 

rendszeres feltöltés

Gyom- és rovarirtó
szerek kerülése

Egy zsebkendőnyi
"vadon" meghagyása,

ahol a vadvirágok
veszik át az uralmat

Rovarhotel, darázs
garázs elkészítése,

kihelyezése
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Rovarbarát kert



komposztáló

virágzó bokrok
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rovar hotel, 
kőrakás

komposztáló

kerti tó, itató,
esővízgyűjtő

"vad" terület, 
meghagyása

gyógy- és 
fűszernövények 

 



A darázs garázzsal kapcsolatban sokan attól tartanak, hogy az
óvodába vonzza a méheket. Ezzel szemben kialakításuknak
köszönhetően – a szűk lyukak miatt – olyan beporzóknak
adnak otthont, amelyek nem jelentenek veszélyt az emberre. A
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Youtube
csatornáján számos felvétel mutatja be ezt a fajta kialakítást.

Méhecskehotel (darázs garázs)
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Meleg, védett helyre telepíthetjük a rovarhoteleket, melyeknek
van lábakon álló (talajjal érintkező), valamint felakasztható
változata is. A lényeg, hogy sokféle anyagot használjunk a
létrehozásakor.
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Rovarhotel



borostyán körömvirág

levendula

24

kerti nefelejts

pillangóvirág metélőhagyma

Beporzóbarát növények
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virágot levelet ágat

Keress lehullott.... (hozd ide)

Keress.... (ne érintsd meg, csak mutasd meg)

lepkét hangyát katicabogarat

Keress.... (jelöld meg zászlóval)

állati nyomot madártollat emberi nyomot

Keress.... (rajzold le, hol találtad)

kavicsot vizet földet

Kereső lap
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Keress valamit, ami ilyen színű:

Kereső lap



kacsafarkú 
szender

poszméh

 nappali pávaszem

katicabogár

háziméh

kolibri
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Memória, képkereső



kacsafarkú 
szender

poszméh

 nappali pávaszem

katicabogár

háziméh

kolibri
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Memória, képkereső



FÉNYMÁSOLHATÓ
FOGLALKOZTATÓK
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Mit látsz a képen? Mindent meg tudsz nevezni?
Ezekre mind szükség van ahhoz, hogy mézet ehessünk. 

Egy kivétellel! Mi a kakukktojás a képen? 
(A papucs, amiben nem tudna dolgozni a méhész.)

Hány méhecskét látsz a képen? (11)
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Kakukktojás kereső



Kösd össze a párokat! 
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Árnyékkép kereső
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Vezesd végig az ujjadat/a ceruzát a virágtól a kaptárig/lépig!

Vonalvezető



35

Vezesd végig az ujjadat/a ceruzát a virágtól a kaptárig/lépig!

Vonalvezető
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Színező
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Színező
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Színező



Hozzávalók

karton guriga
színes ceruza, színes papír
ragasztó
olló
a következő oldalon található
szárny minta (fénymásolható
vagy sablonnak is használható)
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Báb



Fénymásolható, kivágható szárny méh elkészítéséhez. 
A szürke csík a ragasztás helyét jelöli.
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Fénymásolható, kivágható szárny  lepke elkészítéséhez. 
A szürke csík a ragasztás helyét jelöli.
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A korong a lepke fejlődését mutatja be.
Kivágás után egy-egy kartonra ragaszthatjuk
fel a korong két felét, majd milton kapoccsal

rögzíthetjük egymáshoz.

Korong
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Zöldítő - óvodai környezeti nevelési blog
https://zoldito.blog.hu/

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
https://www.mme.hu/

Magyar Rovartani Társaság
https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/ 

Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
https://mtvsz.hu/

HASZNOS OLDALAK
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1. oldal képe Magyar Rovartani Társaság 

18. oldal képe - Unplash (www.unplash.com)

39. oldal képei - Zöld-Híd Alapítvány (www.zold-hid.hu)

A kiadványban szerelő képek és rajzok forrása:
Canva (www.canva.com), illetve

 

(https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/)




