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3. feladat: A lepke fejlődése
Tedd sorrendbe a lepke életszakaszait! Melyikből mi lesz?
(A fejlődési szakaszok képeit vágja ki, és összekeverve adja oda a tanulóknak! Kérje meg őket, 
hogy meséljék el, hogyan változik a lepke az élete során! Ennek megfelelően tegyék sorrendbe a 
képeket!)

4. feladat: Ki mit eszik?
Kösd össze az állat képét a táplálékával!
(Ízeltlábúak: lepke, pók, sáska, hernyó, méhecske, imádkozó 
sáska, szitakötő.
Táplálékuk: virág, levél, légy.)

5. feladat: Miből mennyi van?
Figyeljenek meg a gyerekekkel közösen különböző ízeltlábúakat (egy rovart, egy pókot 
és egy százlábút)! Hasonlítsák össze őket! Számolják meg a lábaikat és azt, hogy hány 
részből áll a testük!

6. feladat: Hány lába van…?
Tegyétek sorrendbe a képeket aszerint, hogy mennyi lábat számláltok az egyes állatokon!
(A képeket vágja ki, és összekeverve adja oda a tanulóknak!)



 A Bogárszemmel egy 3D-ben felvett, természetben ját-
szódó, élő akciófilm. A felvételek Borneóban és egy erre a célra 
épített stúdióban készültek az angliai Oxford mellett. A film 

igazi különlegességét legjobban Sean Phillips, a film operatőre tárja elénk, amikor a felvétel titkaiba avat be minket: 
„Azzal az ötlettel, hogy a Bogárszemmel-t 3D-ben forgassuk, az volt a célunk, hogy a nézőt egy olyan világba kalau-
zoljuk, amelyet semmilyen más módon nem láthatna. Az ilyen szintű betekintés jóval közelebb hozza a nézőközönséget 
ehhez a világhoz és lakóihoz, együttérzést és megértést kelt.
 Amikor a világra tekintünk, azt alapvetően saját szemeinkkel látjuk, amelyek körülbelül 3-5 cm távolságra vannak 
egymástól. Ez a legtöbbünk számára lehetetlenné teszi, hogy bármit 14-15 cm-nél közelebbről jól láthassunk. Ilyen 
távolságra nemcsak fókuszálni nehéz, de az ebbe a tartományba eső dolgokat térben sem láthatjuk. A Bogárszem-
mel túlnyomórészt éppen ezeket mutatja meg. Annak érdekében, hogy ilyen közelről 3D-ben láthassunk, a 
kamerarendszerek lencséit az emberi szempárénál sokkal kisebb távolságra kellett helyezni egymáshoz. Ehhez 
hét különböző kamerafeltétet használtunk, amelyek képesek voltak 2 métertől 1 mm-ig bármilyen távolságot a 
szemünk elé varázsolni.”
 A Bogárszemmel 3D című film két főszereplője, egy imádkozó sáska és egy pillangó, latin nevükön 
Hierodula membranacea és Papilio memnon, a borneói esőerdő ugyanabban a részében látja meg a 
napvilágot. Az imádkozó sáska és a pillangó Földünk legváltozatosabb csoportja, a rovarok 
osztályának két képviselője. Élőhelyük egy elhagyatott és roskatag vityilló melletti lombozat 
a folyó szélén. Itt követhetjük nyomon fejlődésüket és növekedésüket. Az imádkozó sáska 
kifejléssel fejlődik: a petéből kikelő állat nagyon hasonlít a kifejlett rovarra, csak sokkal kisebb. 
Növekedése során kitinpáncélját többször levedli, mire ivaréretté válik és szárnya lesz. A pil-
langó teljes átalakulással fejlődik, amelynek szakaszai a pete, a lárva, a báb, és a kifejlett rovar.
 A két főszereplő életének nyomon követése közben az élőhelyet benépesítő seregnyi más 
rovarral ismerkedhetünk meg. Néhány sikertelen próbálkozás után a ragadozó imádkozó sáska 
ösztönétől vezérelve zsákmányul ejti a pillangót. A történet felemelő lezárásaként felfedez-
zük, hogy a pillangónak még korábban sikerült leraknia a petéit, és a film végén utódja kikel az apró petéből, és 
folytatódik tovább az élet körforgása. 
 Az útmutató, olyan feladatokat tartalmaz, melyet a film megtekintése előtt és után a tanárok a tantermi foglalkozá-
sok során felhasználhatnak. (A tanári segédlet bővebb változatát a www.imaxbudapest.hu honlapon, az Oktatás 
címszó alatt találja.)

Demjén Zsófia
rovarász

Fővárosi Állat- és Növénykert

1. feladat: Nézz meg egy rovart közelről!
 A rovarok testfelépítése olyannyira eltér a miénktől, hogy jobban emlékeztetnek minket a filmek 
földönkívüli lényeire, mint egy „Földlakóra”.
Használjon egy nagyobb méretű, rovart ábrázoló képet, amelyen jól látszanak az állat testének részletei! 
Vagy hozhat a gyerekeknek egy nagyobb élő rovart befőttesüvegben – így anélkül is megnézhetik, hogy 

ki kelljen venni. Az üveg tetejét ne felejtse el kilyuggatni a levegő utánpótlása végett! 
Segítségképpen használhatnak nagyítót is.

2. feladat: Ismerd fel az állatokat!

Vizsgálják meg a tanulókkal közösen, hogy mi 
mindenben különböznek tőlünk vagy egy találomra 
kiválasztott gerinces állattól!

A vizsgálat szempontjai:

•	A lábak száma
•	 Kültakaró
 o Keménysége
 o Színe
 o Függelékei (Szőr, toll, pikkely)
  Tagoltsága (Apróbb részekből áll,
   vagy egyöntetűen borítja a   
  testet.)

•	 Szájnyílás
 o A szájukon kívül vagy belül rágják  
  meg a táplálékot?
 o Hogyan érzékelik az ízeket – nyelv,  
  ajaktapogató? Szájon kívül vagy   
  belül?
•	 Orr
 o Van-e orruk? (A rovaroknak nincs.)
   Ha nincs orruk, hol   
           vesznek levegőt?   
  
   Hogyan érzik a szagokat?  
   

•	 Csápok
 o Van-e csápjuk?
 o Mire jó a csáp?

•	 Fül
 o Van-e fülük? 

 
 o Ha van fülük, az hol található? 
   

•	 Szemek
 o Számuk (Egyes fajoknál a fej tetején  
  plusz 1–3 pontszem is található.)
 o Méretarányuk a fejhez képest
 o Felépítésük
   Van-e szemhéjuk, szem  
   bogaruk?
   A szemlencsék száma
 o Formájuk (Golyó-, bab-, félhold-,  
  félgömb stb. alakú)

Színezd ki a képek közül a lepkét sárgával, a szöcskét zölddel, a bogarat pirossal! 
Milyen állat, az ami kimaradt?

 (Szaglás, tapintás, ízérzékelés – 
szúnyogoknál a hallószerv is a csápon van.)

 (Nem minden rovarnak van füle. Sokuk 
csak az erőteljesebb levegőrezgéseket 

érzékeli a testét borító érzékszőrökkel, a 
hangokat nem hallja.)

 (Rovaroknál lehet pl. a test oldalában 
{sáskák, kabócák}, a lábszáron {szöcskék, 

tücskök} vagy a csápon {szúnyog}.)

(A csápjukkal.)

(Az oldalukon található légzőnyílásokon.)


