
AUW - EgyEdüllét méhEkkEl
Együtt méhekkel  szabadtéri játékötlet

Azt már kezdjük érteni, hogy méhek nélkül nagy bajba kerülne az 
egész világ, de a bonyolult méhtársadalom pontos működéséről 
csak sejtéseink vannak, biológiaórán csak száraz tényeket tudunk 
meg erről. De minél közelebb kerülünk a méhekhez, annál titokza-
tosabbnak tűnik az életük. Az ipari méhészet nem ennek a titoknak 
a megértésére, hanem sokkal inkább az összetett univerzum szab-
ványosítására törekszik a mézhozam optimalizása céljából. 
Ezzel szemben, a játék során mi a méhekkel együtt szeretnénk len-
ni, hogy megismerjük őket amennyire csak engedik. 

Az AUW az Egyedüllét méhekkel című projektjében azt vizsgálja, hogy a kaptár építésze-
ti rendszere hogyan alakult az idők során, és az mennyiben hasonlít az ember számára 
létrehozott építészetre. Hajlamosak vagyunk az építészetre a természeti világ ellenté-
teként tekinteni, de valójában miért alakult ez így és miért gondoljuk, hogy a méhek 
által épített lép, vagy a hangyaboly a természet része, míg az ember által épített ház 
vele ellentétes világ? A kaptár a határon mozog, mivel az ember által épített, de méhek 
lakta tér, amely egyszerre van nagyon intenzív kapcsolatban a természettel, azaz a 
méhekkel és az emberrel, azaz a méhésszel is, akik egymással is kapcsolatban vannak. 

Alkotók: AU Műhely / Architecture Uncomfortable Workshop (Ghyczy Dénes 
Emil, Szederkényi Lukács); Szabados Karolina; Zsoldos Anna
Helyszín: Gercse
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célcsoport: minden korosztálynak ajánlott,  de 7-10 éves gyerekek-
nek különösen!
tanulási területek: környzetismeret, biológia, vizuáliskultúra, test-
nevelés, környezetkultúra
eszköz igény:  az állomásoknál feltüntetve >
időtartam: 60-70 perc
helyszín: Gercse / pontos koordinátákért írj emailt! 
meheshazauw@gmail.com

Célunk a méhek világának közelebbi megismerése és megértése já-
tékos, kreatív eszközökkel.

Foglalkozásterv kidolgozói:  Cseh András, File Csilla, Makkai Dániel 

HOGY NÉZ KI EGY KAPTÁR? KINEK AZ IGÉNYEIT SZOLGÁLJÁK A KAPTÁROK? HOGYAN 
HASZNÁLJÁK A MÉHEK A KAPTÁRAKAT? MIÉRT ZSÁKMÁNYOLJUK KI A MÉHEKET? 
HOGY JÖN IDE AZ ÉPÍTÉSZET? 
VAN ÖSSZEFÜGGÉS A MÉHEK ÉS AZ EMBEREK ÉPÍTETT KÖRNYZETÉBEN? 
A MÉHEK IS ÉLHETNEK ÁT STRESSZT? MÉHEK NÉLKÜL IS VAN ÉLET?
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FOGLALKOZÁS LEÍRÁS

http://auworkshop.com/
meheshazauw%40gmail.com
https://offbiennale.hu/2021/projects/egyedullet-mehekkel


m é h tá n c  i r á n y t ű

A felfedező méhek különleges tánccal tudatják a gyűjtőkkel, hogy merre keressék a mé-
zelő virágokat.
Amennyiben a felfedező csoportok segítséget kérnek az állomások megtalálásában, 
a játékvezetők táncából (egyszerű mozgássor) kitalálhatják egy kódfejtő leírással, 
hogy merre induljanak. Ezzel a kódfejtő mozgásos játékkal aztán maguk is szabadon 
barkóbázhatnak.                

1. V i a s z m a s z k k é s z í t é s

A pandémia alatt mindennapos használati tárgy lett a szájmaszk, amire remélhető-
leg a jövőben nem lesz többet szükségünk. Egy valódi funkció nélküli méhviasz maszk 
elkészítésével emléket állíthatunk ennek az időszaknak. Az emberek kiszolgáltatottsága 
mellett emlékeztet minket az egész ökoszisztéma törékenységére, ezen belül is az em-
beri tevékenység okozta méheket súlyosan érintő fertőzésekre. 

Eszköz: kemping gáz melegítő, lábos, méhviasz, szárított narancshéj (maszk forma), hur-
kapálca (forma bemártásához)

2.  o r g A n i k U s  m é h t E l E p 

A méhek szabályos hatszög alakú lépsejtekből állítják össze a méhtelepeiket. Egy nagy 
számú család (60-70 ezer egyed) akár egy nap alatt is megépíti a lépeket.
Építsünk egy lépmakettet! Gyurmagolyókba szúrt fogpiszkálók segítségével alakítsunk 
ki egymásba kapcsolódó hatszög elemekből egy minél nagyobb telepet!

Eszközök: gyurma, fogpiszkáló vagy hurkapálca, bambusz nyárspálca

Az AUW méhmegfigyelő építmény környezetében elhelyezett 
állomásokat végigjárva a játékosok betekintést nyerhetnek a 
méhek rejtélyes világába. 
A foglalkozás valójában egy lazán instruált felfedező séta egy 
hat állomást magában foglaló szabadtéri pályán.

ÁLLOMÁS ötLEtEK:

A játékvezetők a kezdő állomáson várják a játékosokat, ahol megismerkednek, és egy 
rövid bevezető után kis csoportokban (2-4 fő) elindulnak különböző irányokba megkeresni 
az állomásokat. 
Ehhez kaphatnak egy foglalkoztató füzetet benne a térképpel, instrukciókkal, ismeretter-
jesztő leírásokkal (ezt lehet például biológiai, környezetismereti tudás közvetítésére hasz-
nálni - játékosan belerakni tantervi elemeket) 
A kijelölt játéktér nem nagy (100m sugarú kör), könnyen vissza lehet találni a kezdőpont-
ra, így a gyerekek (életkortól, tapasztalattól, kapcsolati bizalomtól függően) akár felnőtt 
kísérő nélkül is végigjárhatják a pályát, de jó ha jelen van 2-3 felnőtt segítő.
A kezdő- és végponton kívül 4 másik állomás felkutatására van lehetőség.



A szabadtéri játék ötlet a AUW méh megfigyelő állomásához kapcsolódik.
A látogatáshoz a meheshazauw@gmail.com email címen lehet regisztrálni, minden 
nap délelőtt 10.00–13.00 és délután 15.00–18.00 óra közötti időpontokra.
Információért iratkozz fel hírlevelünkre vagy kövess minket a Facebookon!

A projekt az OFF-Biennále Budapest 2020 keretében jött létre.
www.offbiennale.hu

3.  i d e á l i s  m é h - é lő h e ly f e l k u tatá s 

A méhek lakhatása mára nagyrészt az embereken múlik. Amíg nem voltak kaptárak, a 
vadméhek hatalmas fák odvába fészkeltek. Egy méhcsaládnak minimum 60 cm átmérő-
jű élettére van szüksége a lépek építéséhez. Vajon mennyi fát találunk a környezetünk-
ben, amiben elférne egy ekkora méhtelep?
Keressünk akkora fákat a környéken, amiket az állomáson talált mérőmadzagokkal nem 
érünk körbe! Akár találunk, akár nem, elgondolkodhatunk az idős fák hiányán és a meg-
maradtak jelentőségén.

Eszköz: 2-2,5 m hosszú madzagok

4. m é z e lő  V i r á g l e lő h e ly f e l k u tatá s 

A tavasztól őszig tartó gyűjtés a növények virágzásához kötődve több szezonból áll. 
A foglalkoztató füzetbe rakjunk egy képsorozatot a környékbeli virágokról, amik közül 
néhány épp most virágzik. Mennyit találunk meg belőlük? Ennek alapján érdekes otthoni 
feladat lehet egy mézgyűjtő virágnaptár elkészítése.

Eszköz: foglalkoztató füzet, ceruza, virág rajzok

5. m é h  s z e m é ly i s é g  t e s z t 

A méhek fejlődésük során különböző feladatokat látnak el a család életében. 
Alapvetően három szerepet különböztetünk meg: anya, here, dolgozó. A dolgozók ezen 
belül sokféle munkát végeznek.
Ha létezne méh-álláshirdetés embereknek, Te melyik feladatra lennél a legalkalmasabb?
Az állomáson elhelyzhetünk egy méh-személyiség tesztet, és annak eredményét a 
füzet segítségével kiszámoltathatjuk a diákokkal.
(A VÉGÉN NÉZZÜK MEG HOGY ÍGY EGY MŰKÖDŐKÉPES MÉHCSALÁD LETTÜNK E?)

6. V é g p o N t 

Miután minden csapat végigjárta az állomásokat, közösen elmegyünk az AU Műhely méhes 
házához, ahol biztonságosan tölthetünk el egy kis időt a méhek közvetlen közelében.
Mielőtt egyesével, vagy kis csoportban belépnénk az épületbe, mindenkit megfüstölünk. Ez a 
játék rituális záró eleme, nem azonos a méhészek füstölő eljárásával. Sokkal inkább egy gesztus 
magunknak, hogy bátran barátkozhatunk a méhekkel. Ezt megerősítve elültetünk néhány mézelő 
virágot, vagy magokat szórunk szét a kaptár közelében, hogy akár idén is legyen mit gyűjtenie a 
méheknek.
A csöndes méhmegfigyelést egy záró történet kísérheti, összefoglalva a méhek és emberek közti 
kapcsolódás tanulságait.

meheshazauw%40gmail.com
https://offbiennale.hu/hu/newsletter
https://offbiennale.hu/2021

