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A segédanyagok részletes bemutatása 
 

 
 

 

1. Tájékoztató Mézes reggeli 2017 
 
Iskoláknak, óvodáknak 
Levélben küldhető. 
 
 
Méret: A/4 méret, plakát 
 

 

 
 

 

2. Szavazás – felhívás Mézes reggeli 
2017 
 
A gyerekeknek szól. A szavazóüvegekhez lehet 
kitenni.  
 
Szeretnénk ebben az évben megnézni, hogy melyik 
méz a legnépszerűbb a gyerekek körében, ezért egy 
szavazást kezdeményezünk. 
Ha „célja van” a kóstolásnak, akkor a gyerekek 
egészen máshogy fognak viszonyulni hozzá. 
Figyelniük, dönteniük kell, mert számít a 
véleményük.  
 
 
 
Méret: A/4 méret, plakát 
 

 

 
 
 
 
 

 
3. Kvíz  
 
6 kérdés a méhekről - 6 kérdés a mézről 
A gyerekeknek kell megoldaniuk osztályonként. 
 
Javaslat: Nyereményjáték     
Nyeremény: 1 üveg méz 
Osztályonként oldjanak meg 1-1 lapot.  
A megoldásokat adják le a méhésznél, aki kijavítja a 
feladatlapokat. 
A mézes reggeli program végén sorsolnak a jó 
megoldások közül.  
Az osztály nyereménye az üveg méz. 
 
 



Méret: Két darab A/5 méretű kérdéslap 

 
 

 
4. Kvíz MEGOLDÁSOK 
 
A biztonság kedvéért… 
MEGOLDÁSOK: Sárgával kiemelve a helyes válasz. 
 
Ebből adhattok majd a nap végén minden osztálynak 
egyet. 
 
 
 

 

          
 

 
5. MÉZESNAPLÓ 
 
A 2016-os Mézes reggeli szóróanyaga, az idén is 
használható formában. 
 
 
Méret: A/5, színes 

  
6. A méz – Információs szöveg 
 
Gyereknyelven: Rövid leírás a mézről és a méhekről. 
Javaslat: a beszélgetés során kérdezni a gyerekektől,  
a meglévő tudásukra építeni és hagyni, hogy ők is 
kérdezzenek.  
 

 

                      

 

7. Mézescsupor – rajzok a szavazáshoz 
 
Mézescsupor rajzok címkékkel: akácméz, hársméz, 
repceméz, napraforgóméz, gesztenyeméz, 
gesztenyés méz, levendulaméz, levendulás méz, 
erdei méz 
 
1. Javaslat a szavazáshoz 
A/4-es méretben kinyomtatva vigyétek el azokat, 
amelyeket kóstoltatni fogtok a gyerekekkel.  
A kóstoló során kérjétek meg a gyerekeket, hogy 
figyeljék meg, melyik méz ízlik nekik a legjobban. 
Amelyik a kedvencük, ahhoz rajzoljanak a lapra egy 
(de csakis egy!) szívet.  
 
Gyűjtsétek össze, számoljátok meg és adjátok le az 
OMME-nál a szavazatokat.  
Az óvodában, iskolában is mondjátok el, hogy ott 
melyik lett a kedvenc. 



  
7. Matricák üvegre – A szavazáshoz 
 
Kivágható, felragasztható. 
 
2. Javaslat a szavazáshoz: 
Vigyetek magatokkal annyi üres üveget, ahány fajta 
mézet fogtok kóstoltatni. Ezekre az üres üvegekre 
ragaszthatjátok föl a címkéket. 
A 8. anyag (Szívek a szavazáshoz) szívecskéivel 
fognak szavazni a gyerekek. Minden gyerek kap egy 
szívet, amit a kóstoló végén abba az üres, 
felcímkézett üvegbe helyezhet bele, amelyik méz 
neki a legjobban ízlett. A végén a szavazatokat a 
fenti leírás szerint összesíthetitek. 
 
Üres matrica is van, ha nem találtok készen olyat, 
amilyenre szükségetek van. 
 
Méret: Minden A/4-es oldalon 4 db 
 
A címke saját tervezés, szellemi termék, kizárólag az 
OMME Mézes reggeli programján használható. 

 

 

 
 

 
8. Szívek a szavazáshoz 
 
A 2. javaslat alapján  
Ezeknek a szíveknek az üvegbe helyezésével 
szavazhatnak a gyerekek. 
Előkészület: Fel kell vágni előzetesen a vonalak 
mentén. 
 
Méret: A/4 
Egy oldalon 30 db szív van. 
 



  

 
 

 
9. Könyvjelző  
 
Kétféle van:  6 db maci egy A/4-es oldalon 
                        3 db maci + szöveg (használati javaslat) 
 
Óvodásoknak, iskolásoknak. 
Javaslat: Műszaki rajzlapra nyomtatni, 190g/m2 
 
Ötlet: A csíkos részt levágva rövidebb, kemény lapra 
ragasztva mágnes is tehető rá.  
           Így hűtőmágnes is készíthető belőle. 
 

 

            

 
 

 
10. Minifüzet – foglalkoztató feladatok 
és színező 
 
Hat oldalas mini foglalkoztató füzet. 
Nyomtatási mérete: A/4 
Ebből kell egyetlen vágással és hajtogatással 
elkészíteni a füzetet. 
Elkészítéshez segítség: útmutató leírás fotókkal. 
 
Célcsoport: óvodás és első, második osztályos 
iskolás. 
 
Nyomtatási méret: A/4 
 

 11. Méhecske ujjbáb 
 
Ujjra húzható, mozgatható méhecske. 
Mozgásos feladatokhoz, vonalon járáshoz is 
használható. 
Csipeszre is ragasztható. 
 
Célcsoport: Óvodások, alsó tagozatos iskolások 
 
 
 

  


