
Első társasom – Hanni mézméhecske 
H.301838 

 
Két kooperatív színkockajáték 1-4 szorgos méhecskének 2 éves kortól.  
Játékidő: 5-10 perc 
 
A játék tartalma:  1 kaptár (= dobozbelső és a doboz alja), 1 Hanni mézméhecske, 10 viráglapocska 

1 mézescsupor (= külön kartonlap), 1 dobókocka 
 
Kedves Szülők! 
Köszönjünk, hogy a My Very First Games sorozat játékát választotta. Ön jól választott, ez a játék számos 
lehetőséget kínál gyermekének a játékos fejlesztésre. A játékszabály számos tippet és javaslatot tartalmaz a 
játéktartozékok megismeréséhez és azokkal való játékhoz. A játékos feladatok különböző készségeket 
fejlesztenek, mint a színek felismerése, azonosítása és egymáshoz párosítása, finom motorikus készségek, 
koncentráció és nyelvi készségek. De a legfontosabb, hogy jól szórakozzanak! A többi már magától jön. 
Reméljük, hogy sok csodás pillanatot élnek meg a játék során! 
 

A részletek felfedezése kreatív játékkal 
Mielőtt az első játékot játszanák, szánjon időt arra, hogy felfedezze gyermekével a játék tartozékokat. 
Játszanak együtt! Fedezzék fel és beszéljék át a kaptár (=doboz) minden részletét, a mézescsuprot és a 
viráglapocskákat. Az első játék kezdete előtt beszélgessenek Hanniról, a mézméhecskéről, hogyan száll virágról 
virágra, hogy édes nektárt gyűjtsön, hogy végül a kaptárhoz vigye. 
Fektesse a lapocskákat a virágos oldalukkal felfelé a kaptár mellé és mutassa meg gyermekének, hogy a virágok 
színei miként egyeznek a dobókocka színeivel. Gyakorolja a gyermekkel a helyes dobást és hagyja, hogy a 
dobás eredményének megfelelő színű lapocskát a kaptárba dobja. Ezáltal gyermeke felismeri és párosítja a 
színeket és megtanulja a kaptár mechanizmusát: ha egy virágot dob a kaptárba, alul egy mézcseppet kap 
cserébe. 
 
Az idősebb gyermekektől, akik már ismerik a játéktartozékokat, kérdezzenek konkrét dolgokra a kaptárról. 
Például: Hány méhecske repül a kaptár körül? Látsz katicát? Hány katicát találsz? Hol a pillangó? Hol van a 
sárga virág? stb. 
 

1.játék: Mézédes méhecskeüdvözlés a virágos rétről 
Kooperatív mézgyűjtőjáték 
 
Előkészületek:  
Vegyék ki a dobozbelsőt, majd minden tartozékot vegyenek ki a dobozból. Tegyék vissza a dobozbelsőt, majd 
állítsák fel függőlegesen a kaptárt, hogy minden gyerek jól láthassa és könnyen elérje. A tíz lapocskát a virágos 
oldalukkal felfelé terítsék szét az asztalon. Tegyék Hannit a mézescsuporra (= külön kartonlap). Készítsék elő a 
dobókockát. 
 
Játszunk! 
A játék az óramutató járásával megegyező irányba halad. Aki utoljára evett mézes kenyeret, az kezd. 
 
Kérdezze meg a gyermeket: Mit látsz a kockán? 
- Egy színt:  

Hogy hívják ezt a színt? Segítsen, ha a gyerek nem tudja a választ.  
Repülj Hannival a megfelelő színű virághoz. Vedd fel a lapocskát és dobd a virágos oldalával felfelé a 
kaptár felső nyílásába. Nézd mi történik!  
 

A lapocska mézes oldalával felfelé jön ki a lenti nyíláson. Ezt a lapocskát a mézes oldalával felfelé 
fordítva tedd a mézescsupor egy tetszőleges üres mezőjére.  
Ha már nincs több megfelelő színű lapocska az asztalon, úgy sajnos a következő gyerek jön. 
 

- Virágszimbólumot: 
Ez a virág sajnos már elhervadt és nem ad nektárt Hanninak. Vegyél fel egy tetszőleges viráglapocskát és 
tedd félre. Ez a lapocska kiesik a játékból. 
 

Ezután a soron következő gyerek dobhat. 
 
A játék vége: 
Ha a gyerekeknek sikerül hat mézlapocskát a mézescsuporra fektetni, Hannival közösen megnyerték a játékot! 
Ha túl sok hervadt virág kiesett a játékból, úgy lehet, hogy a gyerekek nem tudtak hat lapocskát összegyűjteni, 
és így nem gyűlt elegendő a nektár a mézescsuporba. Talán a következő alkalommal a gyerekeknek és 
Hanninak több szerencséje lesz. Mit szólnátok egy újabb körhöz? 
 
A győztes és a vesztes ... mind a játék része. Mutasson érdeklődést a gyermeke érzelmeire, legyen boldog 
miatta vagy vigasztalja. Az éppen vesztes gyermekeket mindig meg kell nyugtatni. Mondja el nekik, hogy lesz 
még esélyük a következő játékban is. Ezáltal érzelmileg erősebbé válnak, és jobban felkészülnek az élet rossz és 
jó élményeire. 
 
 

2.játék: Színes, vidám virágkeresés szorgalmas méhecskéknek 
Szórakoztató színmemóriajáték 
 
Előkészületek: 
Vegyék ki a dobozbelsőt, majd minden tartozékot vegyenek ki a dobozból. Tegyék vissza a dobozbelsőt, majd 
állítsák fel függőlegesen a kaptárt, hogy minden gyerek jól láthassa és könnyen elérje. A tíz lapocskát a mézes 
oldalukkal felfelé terítsék szét az asztalon. Készítsék elő Hannit, a mézescsuprot és a dobókockát. 
 
Játszunk! 
A játék az óramutató járásával megegyező irányba halad. Aki legutoljára látott méhecskét, az kezd. 
 
Kérdezze meg a gyermeket: Mit látsz a kockán? 
- Egy színt: 

Hogy hívják ezt a színt? Segítsen, ha a gyerek nem tudja a választ.  
Repülj Hannival egy lapocskához. Fordítsd fel! A kocka és a virág színe megegyezik?  
Igen! Vedd fel a lapocskát és dobd a virágos oldalával felfelé a kaptár felső nyílásába. Nézd mi történik!  
A lapocska mézes oldalával felfelé jön ki a lenti nyíláson.  
Ezt a lapocskát a mézes oldalával felfelé fordítva tedd a mézescsupor egy tetszőleges üres mezőjére. 
Nem! 
Ha helyesen megnevezed a virág színét, úgy felfordíthatsz egy újabb mézlapocskát. 
Ha a gyerek az összes lapocskát felfordította és így sem talált egy megfelelő színű virágot sem, úgy a 
következő gyerek jön. 
Ebben az esetben az összes felfordított viráglapocskát fordítsák vissza mézes oldalával felfelé. 
 

- Virágszimbólumot: 
Hanni nektárja fogytán. Vegyél fel egy tetszőleges mézlapocskát és tedd félre.  
Ez a lapocska kiesik a játékból. 
 

Ezután a soron következő gyerek dobhat. 



 
A játék vége: 
Ha a gyerekeknek sikerül hat mézlapocskát a mézescsuporra fektetni, Hannival közösen megnyerték a játékot! 
Ha túl sok hervadt virág kiesett a játékból, úgy lehet, hogy a gyerekek nem tudtak hat lapocskát összegyűjteni, 
és így nem gyűlt elegendő a nektár a mézescsuporba. Talán a következő alkalommal a gyerekeknek és 
Hanninak több szerencséje lesz. Mit szólnátok egy újabb körhöz? 

 
Méhecske-kisokos idősebb gyerekeknek 
A méhek egy nagy közösségben élnek. Van egy királynő, hím méhek (az úgynevezett herék) és dolgozók 
különböző feladatokkal, mint őrzők, gyűjtögetők és kaptárméhek, amik mindenre ügyelnek a kaptáron belül.  
A gyűjtögetők nem vödrökbe gyűjtik a nektárt, hanem az édes növénylevet a mézhólyagjukba szívják, amelyből 
aztán a kaptárban a kaptárméhek a saját mézhólyagjukba szivattyúzzák át, majd a méhsejtekhez viszik, hogy az 
érett mézet ott elkészítsék. A mézet a lárvák (=méhgyerekek) takarmányozására fordítják, illetve ez a 
méhközösség téli készlete is.  
A méhész „learatja” ezt a mézet: ehhez kiveszi a méhsejteket a kaptárból, eltávolítja a viaszréteget és óvatosan 
kipergeti a mézet. Ehhez egy speciális szerkezetet használ. Ezután tud minden édesszájú egy mézes kenyeret 
enni.  
A méhek és más rovarok nagyon fontos szerepet töltenek be a mezőgazdaságban és a vadvirágok 
megporzásában. A gyümölcsfák, a gabonafélék és minden virágos növény beporzásához szükség van a 
méhekre. Mialatt a rovarok a nektárt a virágokból gyűjtik, a virágport növényről növényre szállítják.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft.  
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 

 


