
www.imaxbudapest.hu általános iskola felső tagozat

3. feladat: Étrendek – Kutatás az interneten, könyvtárban
Az ízeltlábúaknál gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszaik során egészen eltérően 
táplálkoznak.
a) A tanulók válasszák kétfelé a felsorolt fajokat aszerint, hogy melyek fogyasztanak  
  lárvaként megegyező, illetve eltérő táplálékot a kifejlett állapotukhoz képest!
b) Írják táblázatba, hogy milyen táplálékról van szó – ahol eltérő, ott a lárváét is!

Fajok
  Verő-költő bodobács
  Aranyos rózsabogár
  Padlásdarázs
  Imádkozó sáska

4. feladat: Az életszakaszok hossza – Kutatás
Nézzetek utána, hogy a felsorolt rovarfajok különböző életszakaszai meddig tartanak 
(pete, lárva, báb, kifejlett állapot)!

5. feladat: A rovarok orra – Kutatás
A rovaroknak nincs orruk. Mivel veszik akkor a levegőt, és hogyan érzik a szagokat?
Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!
  Milyen a rovarok légzése? Hogyan jut el a levegő a sejtjeikhez?
  Az embernél az oxigént a vér szállítja. Van-e a rovaroknak oxigént szállító vérük?
  Összefüggésben áll-e a rovarok szaglása a légzésükkel? Mivel érzékelik a szagokat?
  Mi a szerepe a csápfüggelékeknek a szaglásban?
  Milyen csáptípusokat különböztethetünk meg?
  Kutassatok fel különleges szaglással kapcsolatos teljesítményeket a rovarok köréből!  
  Vessétek össze a szaglás szerepét a tájékozódásban az emberével!

6. feladat: A méhek szerepe – Kutatás
Ismerjétek meg a méheket! Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!
  Milyen a méhcsalád felépítése, a nemek aránya, feladataik és élethosszuk?
  Hogyan segítenek az embernek: milyen méhek által előállított termékeket hasznosítunk?
  Mi történne, ha eltűnnének a Földről?
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ÍZELTLÁBÚAK 

PÓKSZABÁSÚAK 
8 láb

RÁKOK 
10 láb

KÉRÉSZEK 
SZITAKÖTŐK 
CSÓTÁNYOK 
IMÁDKOZÓSÁSKÁK 
EGYENESSZÁRNYÚAK 
POLOSKÁK 
KABÓCÁK 
BOGARAK 
LEPKÉK 
KÉTSZÁRNYÚAK 
HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 

PÓKOK 
SKORPIÓK 
ATKÁK 

ROVAROK 
6 láb 

EZERLÁBÚAK 
150–200 láb

SZÁZLÁBÚAK 
30–50 láb 

2. feladat: Rendszerezzünk! 
Készítsenek a tanulókkal közösen rendszertani fát! Az elnevezéseket írja papírcsíkokra! A 
gyerekek feladata, hogy a lábak számát alapul véve helyezzék el a csoportokat! Írjon fel 
fajokat is, amelyeket el tudnak helyezni a törzsfán! 

3. feladat: Étrendek – Kutatás az interneten, könyvtárban 
Az ízeltlábúaknál gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszaik során egészen eltérően 
táplálkoznak. 
a) A tanulók válasszák kétfelé a felsorolt fajokat aszerint, hogy melyek fogyasztanak 

lárvaként megegyező, illetve eltérő táplálékot a kifejlett állapotukhoz képest! 
b) Írják táblázatba, hogy milyen táplálékról van szó – ahol eltérő, ott a lárváét is! 

Fajok 

� Ver ő-költő bodobács 
� Aranyos rózsabogár 
� Padlásdarázs 
� Imádkozó sáska 
� Hétpettyes katica 

� Házi tücsök 
� Énekes kabóca 
� Gyötrő szúnyog 
� Német csótány 
� Rózsalevéltetű 

 
Egész élete folyamán egyféleképpen 

táplálkozik Lárvaként mást fogyaszt, mint kifejlett állapotban 

Fajnév Táplálék Fajnév Lárvakori 
táplálék 

Kifejlett kori 
táplálék 
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4. feladat: Az életszakaszok hossza – Kutatás 
Nézzetek utána, hogy a felsorolt rovarfajok különböző életszakaszai meddig tartanak (pete, 
lárva, báb, kifejlett állapot)! 

Faj Pete Lárva Báb Kifejlett állapot 
Tiszavirág     
Házi légy     
Szarvasbogár     
Gyötrő szúnyog     
Nappali pávaszem     

5. feladat: A rovarok orra – – Kutatás 
A rovaroknak nincs orruk. Mivel veszik akkor a levegőt, és hogyan érzik a szagokat? 

Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket! 

 Milyen a rovarok légzése? Hogyan jut el a levegő a sejtjeikhez? 
 Az embernél az oxigént a vér szállítja. Van-e a rovaroknak oxigént 

szállító vérük? 
 Összefüggésben áll-e a rovarok szaglása a légzésükkel? Mivel 

érzékelik a szagokat? 
 Mi a szerepe a csápfüggelékeknek a szaglásban? 
 Milyen csáptípusokat különböztethetünk meg? 
 Kutassatok fel különleges szaglással kapcsolatos teljesítményeket a 

rovarok köréből! Vessétek össze a szaglás szerepét a 
tájékozódásban az emberével! 

KÉP:sáska05 
6. feladat: A méhek szerepe – Kutatás 

Ismerjétek meg a méheket! Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket! 

 Milyen a méhcsalád felépítése, a nemek aránya, feladataik és élethosszuk? 
 Hogyan segítenek az embernek: milyen méhek által előállított termékeket hasznosítunk? 
 Mi történne, ha eltűnnének a Földről? 

  Hétpettyes katica
  Házi tücsök
  Énekes kabóca
  Gyötrő szúnyog
  Német csótány
  Rózsalevéltetű



 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 kalauzoljuk, 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: A pókok rovarok vagy bogarak?
A legegyszerűbb módszer annak eldöntésére, hogy melyik állatot hívjuk rovarnak, ha megszámoljuk a 
lábaikat.
Menjen ki terepre a gyerekekkel! A begyűjtött állatokat befőttesüvegbe téve könnyen és biztonságosan 
megfigyelhetik őket. (A befőttesüveg tetejét előzetesen lyuggassák ki! A gyakorlat után az állatokat 
engedjék vissza oda, ahol találták őket!)

(A rovaroknak 6 lábuk van, a pókoknak, skorpióknak, atkáknak 8, a nagyobb testű rákoknak 
10, a különféle százlábú fajoknak átlagosan 30–50, az ezerlábúféléknek pedig 150-200.) 
Nézzenek meg egy bogarat (pl. katicabogarat, burgonyabogarat, virágbogarat stb.) 

közelről, és számoljuk meg a lábait! Láthatják, hogy a bogarak rovarok. 
A rovarok osztályának egy rendjét alkotják. Keressenek még hatlábú ízeltlábúakat 
(pl. lepkét, poloskát, méhet, csótányt, sáskát stb.)!

2. feladat: Rendszerezzünk!
Készítsenek a tanulókkal közösen rendszertani fát! Az elnevezéseket írja papírcsíkokra! 
A gyerekek feladata, hogy a lábak számát alapul véve helyezzék el a csoportokat! Írjon fel 
fajokat is, amelyeket el tudnak helyezni a törzsfán!

Ezután nézzenek meg egy pókot is! 
Láthatják, hogy a pók nem rovar, és nem is bogár. 
A pókszabásúak a rovarokkal egyenrangú osztályt 
alkotnak az ízeltlábúakon belül.
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2. feladat: Rendszerezzünk! 
Készítsenek a tanulókkal közösen rendszertani fát! Az elnevezéseket írja papírcsíkokra! A 
gyerekek feladata, hogy a lábak számát alapul véve helyezzék el a csoportokat! Írjon fel 
fajokat is, amelyeket el tudnak helyezni a törzsfán! 

3. feladat: Étrendek – Kutatás az interneten, könyvtárban 
Az ízeltlábúaknál gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszaik során egészen eltérően 
táplálkoznak. 
a) A tanulók válasszák kétfelé a felsorolt fajokat aszerint, hogy melyek fogyasztanak 

lárvaként megegyező, illetve eltérő táplálékot a kifejlett állapotukhoz képest! 
b) Írják táblázatba, hogy milyen táplálékról van szó – ahol eltérő, ott a lárváét is! 

Fajok 

� Ver ő-költő bodobács 
� Aranyos rózsabogár 
� Padlásdarázs 
� Imádkozó sáska 
� Hétpettyes katica 
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