7. Méhek dala

Herman pályázat

Találj (atok) ki egy dalt a méhekről, akár hangszerelve! Lehet, egy már ismert dal átköltése is! Énekeld
(énekeljétek) el! Előadásodat rögzítsd valamilyen adathordozón, hogy mások számára is majd hallhatólátható legyen! Akár többen is (család, barátok, osztály) összeállhatok a közös éneklésre.

2020- 2021

8. Mi okozza a méhek nagymérvű pusztulását? Mit tehetünk a méhekért?
A méhek életmódjának, életciklusainak, veszélyeztetettségének és védelmének igényes bemutatása. Tévhitek
a méhekről. Miért fontosak a méhek (is)? Praktikus, megvalósítható tanácsok. (pl.: PowerPoint, Prezi, stb.)
A méhviasz és a méz bemutatása, keletkezése, felhasználásának története és lehetőségei, fajták,
érdekességek. Kiselőadásodat digitális formátumban készítsd el! (pl.: PowerPoint, Prezi, stb.)
9. Reklámfilm

Az ÖKO munkaközösség meghirdeti a 2020-2021.évi
Herman pályázat választható feladatait, projektjeit.

Készíthetsz (készíthettek) reklámfilmet a méhek védelmének népszerűsítésére. A film terjedelme
max. 2 perc.

1. Saját történet, mese egy méhről.
A mese maximum 3 perces lehet, melyről kérünk hangfelvételt készíteni, amin a szerző
maga mondja el a történetet. Természetesen legyen a mesédnek címe is!
2.

Méhecske báb.

Báb készítése tetszőleges technikával. A bábodnak adj nevet!
3.

Jelenetek a méhek életéből.

Fontos tudnivalók a pályázással kapcsolatban:
Pályázhatsz egyénileg, párban, csoportban, osztályoddal, családoddal. Pályaművek benyújtási határideje: 2021. február 10.
A pályamunkákat az alsósok Kovács Judit, a felsősök Váradi Ildikó tanárnőnek kérjük leadni!
A pályaművek értékelésére 2021.február 19-ig kerül sor. Díjátadó a Herman Nap alkalmával, 2021. február 26-án.
Felkészüléshez, tájékozódáshoz ajánljuk: https://agro.bayer.co.hu/media/dokumentumok/mehek_konyve.pdf

Maximum A/3-as méretben készíthetsz rajzot, festményt, vegyes technikával készített
képet. Alkotásodnak adj címet.

A méhek könyve

https://www.youtube.com/watch?v=hmr47dBdYvg

4. Ha a méhek beszélni tudnának …

Méhek útján

https://www.youtube.com/watch?v=CN-_ChoWQZc

Tanulj meg egy méhekkel kapcsolatos verset! A versmondásról készüljön videó felvétel!

Méhek nyomában

https://www.youtube.com/watch?v=u6HjlcdNRBo

5. Társasjáték
Készíts(etek) társasjátékot, aminek témája, tematikája kapcsolódik a méhekhez, akár
más rovarokhoz is! Vagy kapcsolatos a háziméh élőhelyével, életmódjával.

A méhecskék csodálatos világa

https://xforest.hu/mehek-pusztulasa/

Mit tehetünk a méhek pusztulása ellen?

Magyar Poroszka Zsolt munkái

6. Méhecske kaland
Kalandos mese méhről vagy méhekről. Képregény is lehet.
Fogalmazhatsz egyes szám első személyben is.

Budapest, 2020. november 22.

A járványügyi helyzet függvényében a Herman pályázat lebonyolítása változhat!

ÖKO munkaközösség

