Legyetek üdvözölve a méhek csodálatos világában! A méhek roppant fontos szerepet töltenek be
a földi ökoszisztémában. Virágról virágra repülve nem csak begyűjtik az értékes nektárt,
de be is porozzák azokat. Ez az egyszerű, bár roppant fontos tevékenység elősegíti a virágok és egyéb
növények fejlődését, amelyek hozzájárulnak a környezetünk fenntartásához. A BEEZ – MÉÉZ társasjáték
betekintést nyújt a szorgos méhek világába. Kizárólag azoknak sikerül a legfinomabb mézet
elkészíteni, akik gondosan rajta tartják a szemüket kaptár céljain.
D A N H A L S TA D

A játék tartozékai:
4 lépsejt

A

4 méhecske kaptárral

(3 minden színből)

D

C

B

15 viráglapka

1 kezdőlapka

F

4 játékosjelölő

E

5 levéllapka
45 kis nektár

G

I
10 nagy nektár

H

18 célkártya

(9 minden színből)

1 melléklet

(6 méztípusonként)

(a kártyákhoz)

J

1 pontozófüzet

K

(2 minden színből)

A játék célja

Egy tavaszi virágos rét: miközben a virágok kinyílnak, olyan
feromont bocsátanak ki, amik varázslatos módon vonzzák
a méheket. A méhek nektárt gyűjtenek virágról virágra repülve,
miközben beporozzák azokat. A méhek roppant fontosak
az ökoszisztémát tekintve, hiszen a beporzásától függ a növények
75%-a.

A méhecskék segítségével gyűjtsetek a mező virágairól nektárt.
Tartások szem előtt a célkártyákat, hogy minél több nektárt
raktározhassatok el, amiből majd méz készülhet a játék végén.
A legtöbb mézzel rendelkező játékos lesz a győztes.
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Elokészületek

Helyezzétek
a játékosjelzőt
a lépsejt „0” mezőjére.

1. Minden játékos vegyen magához egy lépsejtet A , egy játékosjelölőt B , és egy ezzel a színnel
megegyező méhecskét C .
2. Formáljátok meg a virágos rétet a következők alapján:
(a 2 személyes játék változtatásait lásd a 6. oldalon)
• A kezdőlapkát D helyezzétek a játéktér közepére.
• Helyezzetek egy levéllapkát E és minden színből egy-egy viráglapkát F
a kezdőlapka köré.
• Tetszőlegesen, de a lehető legszimmetrikusabb elrendezésben helyezzetek minden
további viráglapkát, valamint két levéllapkát a korábban lehelyezett lapkák köré.
Figyeljetek arra, hogy ne legyen hézag a lapkák között, és arra is, hogy két egyforma
színű virág ne kerüljön egymás mellé. A fel nem használt levéllapkák visszakerülnek
a dobozba.
• Töltsétek fel a virágokat nektárral. Helyezzetek három kis nektárt G minden
viráglapkára, a három azonos színű helyre. Ezután minden, a virágos rét szélén
elhelyezkedő viráglapkára kerüljön egy-egy nagy nektár H , a virág közepén
megjelölt színben. A kezdőlapkát körülvevő öt viráglapkára nem kerül nagy nektár.
3. Az lesz a kezdőjátékos, aki a legutóbb evett mézes kenyeret. A kezdőjátékos jobbján ülő helyezi le először a méhecskefiguráját a kezdőlapka egyik külső üres mezőjére, figyelve arra, hogy a méhecske feje a nyíl irányába nézzen.
Ezt az óramutató járásával ellentétes irányba ismételjétek meg, ameddig mindenki le nem helyezte a méhecskéjét
a kezdőlapkára.
4. Válogassátok szét a célkártyákat I a méztípusok (fedők színe) alapján. Keverjétek meg a paklikat külön-külön,
és formáljatok belőlük három lefordított húzópaklit. A célkártyák áttekintését megtaláljátok a mellékletkártyán.
• Húzzátok fel a felső kártyát mindhárom húzópakliból, majd helyezzétek őket képpel felfelé a virágos rét mellé.
Ezek lesznek a közös célok, amelyeket mindenki teljesíthet.
• Ezután minden játékos húzzon egy-egy kártyát mindhárom húzópakliból, így mindenki kezében három
kártya lesz. Válasszatok ki kettőt ezek közül, amelyek a titkos céljaitok lesznek. A kiválasztott kártyák 		
kerüljenek képpel lefelé minden játékos elé. A harmadik, nem kiválasztott kártyát helyezzétek vissza a játék
dobozába.
• Miután mindenki kiválasztotta a titkos célkártyáit, a három húzópakli szintén visszakerül a játék dobozába, 		
ezekre már nem lesz szükség a játék során.
5. Helyezzétek a mellékletkártyát J és a pontozófüzetet K elérhető távolságba.

A játék menete

Minden forduló három fázisból áll:

1. fázis:

2. fázis:
Repülés és
nektárgyűjtés

Ahhoz, hogy egy méh megtöltsön egy 500 grammos
befőttesüveget, 40 000 repülést kell végrehajtson, miközben
1,5 kg nektárt gyűjt össze. Az ez idő alatt megtett távolság
megegyezik három Föld körüli úttal. Szerencsére egy méhnek
nem egyedül kell megbirkóznia ezzel a hatalmas feladattal,
hanem több ezer társával közösen, akik jól szervezett
mikroközösséget alkotnak a kaptáron belül.

3. fázis:
Nektár raktározása
és mézkészítés

Röppálya
megtervezése
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A kezdőjátékos indítja a
játékot, a fordulók pedig
az óramutató járásával
megegyező irányba
haladnak.

1. Fázis: Röppálya megtervezése
Ebben a fázisban a méhkaptár segítségével minden játékos megtervezi, milyen irányba és mekkora távolságra szeretne repülni
a méhecskéjével.
Megjegyzés: minden virág- és levéllapkán, valamint a kezdőlapkán is 7 hatszögletű hely található, amin egy méhecske landolhat.
Tervezés:
1. A méhkaptárra nézve látható, hogy a méhecske milyen irányba
és mennyi mezőt tud repülni a virágos réten. Válassz egy irányt,
amennyiben két opció is van (pl. 2/4), válaszd ki az egyiket.
2. Forgasd a virágos réten levő méhecskéd abba az irányba, amit
kiválasztottál. A méhecskét mindig kötelező elforgatni, nem
repülhet ugyanabba az irányba, mint egy fordulóval korábban.

A méhkaptár 6 oldallal rendelkezik, amelyből 5 a lehetséges repülési
irányt mutatja a virágos réten. Az oldalakon található számok a
repülési távolságot határozzák meg.
A 6. oldal, az, amerre a méhecske éppen áll, a  szimbólummal van
ellátva. A méhecske nem repülhet ebbe az irányba.
1 vagy 5 mező
ebbe az irányba
Ebbe az irányba nem
lehetséges a repülés

1.

2 vagy 4 mező ebbe
az irányba



1 vagy 5 mező
ebbe az irányba

2.

Példa:
Tamás méhkaptárja megmutatja a lehetséges repülési irányokat.
A piros nyíl a tiltott útvonalat jelzi.
A méhecskéje 2 mezőt tud repülni a kék virág felé, szóval elforgatja
ennek megfelelően.

3 mező ebbe
az irányba
2 vagy 4 mező ebbe
az irányba

2. Fázis: Repülés és nektárgyujtés
Ebben a fázisban a méhecske elrepül és nektár gyűjt.
A repülés szabályai:
Nektár gyűjtése:
• Mozgasd a méhecskét az 1. fázisban kiválasztott irányba annyi mezőt,
Ha a méhecskéd egy olyan mezőn landol, aminek sarkában
amennyi a méhkaptáron van feltüntetve.
található egy kis nektár, azt azonnal begyűjtheti, amit
• A repülést mindig egy olyan mezőn kell befejezni, ahol nem található más
magad
elé helyezhetsz.
méhecske.
Ha a méhecskéd egy virág közepén landol, amin található
• A méhecske mindig egyenes vonalban repül, soha nem fordulhat el
egy nagy nektár, begyűjtheti azt, egy további, a virágon
repülés közben.
található kis nektárral együtt.
• Repülés közben átrepülhetsz más méhecskéken.
• A méhecske soha nem hagyhatja el a virágos rétet, még akkor sem,
Ha egy olyan virág közepén landolsz, ahonnan már
ha talál egy rövidebb utat két lapka között.
korábban begyűjtötték a nagy nektárt, begyűjthetsz egy
• Ha az általad tervezett repülés egy olyan mezőn fejeződne be, ahol
kis nektárt, amennyiben található még a virágon.
már van egy másik méhecske vagy kívül esik a virágos réten, akkor azt a
A repülés ezennel befejeződött, továbbhaladhatsz a 3.
repülést nem hajthatod végre. Térj vissza az első fázisba, és válassz egy új
fázisra.
repülési irányt.
• Abban a ritka esetben, amikor a méhecskéd egyáltalán nem tud szabályos
A dolgozó méhek, a királynő és herék sokrétű összjátéka tökéletesen
repülést végrehajtani, átteheted
kis nektár
megszervezett. A dolgozó méhek a gyűjtögetés és a lárvák kiköltése
őt egy szomszédos mezőre, az
mellett számtalan feladatot látnak el. Az egyetlen nemzőképes
előre kiválasztott repülési iránytól
nőstény a kolóniában a királynő. A herék kizárólagos feladata,
függetlenül. Ebben a helyzetben
hogy párosodjanak a királynővel annak násztánca után.
viszont előbb új repülési irányt kell
nagy nektár
választani neki.
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Példa: Tamás méhecskéje 5 mezőt repül, és egy lila virág közepén landol. Begyűjti a nagy fehér nektárt egy kis lila nektár
társaságában, amit maga elé helyez.

Ha nem tudsz elérni egy nektárokkal feltöltött
virágot, akkor üres kézzel fejezed be
a fordulót. Ebben az esetben a repülés véget
ér, és ki kell hagynod a 3. fázist. Ezután
a következő játékoson van a sor.

Kivételek: Mezők vízcseppekkel
Ha a méhecskéd egy vízcseppel rendelkező
mezőn landol , abban a pillanatban
felfrissíti magát, és tehet egy újabb repülést.

Tipp: Nem minden fordulóban lehetséges vagy ajánlott nektárt gyűjteni egy repülés során. Taktikai megfontolásból
előnyt kovácsolhatsz abból, ha kihagysz pár nektárgyűjtést azért, hogy a későbbi fordulókban jobb pozíciókból
indulj, pontosan azért, hogy a számodra sokkal fontosabb nektárokat gyűjthesd majd be.

3.Fázis: Nektár raktározása és mézkészítés

Itt az idő, hogy a begyűjtött nektárból méz készüljön!
Amennyiben sikerült nektárt gyűjteni a 2. fázisban, abban az esetben helyet kell találni neki a lépsejtben. Minden lépsejt 19
kamrából épül fel, amelyek öt sorban helyezkednek el. A kamrák számokkal vannak ellátva, amelyek utalnak a repülési távolságra.
A begyűjtött nektárt kötelezően egy üres kamrában kell raktározni. Egy olyan kamrában, aminek száma megegyezik a 2. fázisban
megtett repülési távolság nagyságával. A nektár raktározása során a nagy és kis nektárok egyformának számítanak.
Tilos a nektárok áthelyezése, miután már bekerültek az egyik kamrába.
Minden elraktározott nektár után mozgasd a lépsejtben a játékosjelölődet egy mezővel jobbra.
A kamrák száma limitált! Ha a lépsejtben nincs olyan kamra, ahol nektárt tárolhatnál, abban az esetben nem
gyűjthetsz be újabbat. Az éppen begyűjtött nektár visszakerül az eredeti helyére a virágon. Amennyiben két
nektárt gyűjtöttél a fordulódban, de csak egynek van hely a lépsejtben, válasz egyet a kettő közül, a másikat
pedig helyezd vissza virágra. Abban az esetben, ha nem szeretnéd eltárolni az éppen megszerzett nagy nektárt,
akkor helyezd vissza azt a virág középre, majd tedd rá a méhecskédet.
Példa: Tamás méhecskéje 5 mezőt repült a lila virág közepéig. Mivel 5 mezőt repült, a megszerzett nektárt a „4/5”-ös számmal
ellátott kamrákban tárolhatja a lépsejtben. A kis lila nektárt a felső sorban, míg a nagy nektárt az alsó sorban raktározza el.
Ezután a játékosjelzőjét 2 mezővel jobbra mozgatja a sávon.

A játék vége

Példák a pontozásra:

A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos 12 vagy több nektárt tárolt el a
saját lépsejtjében, valamint a játékosjelzőjét a kaptár utolsó mezőjére mozgatta.
Folytassátok a játékot, ameddig bezárul a kör, hogy mindenki ugyanannyi
fordulóval a háta mögött fejezhesse be a gyűjtögetést.
Kezdődhet a pontozás, amikor is kiderül, mennyi mézcseppet sikerült készíteni
a begyűjtött nektárból. Fordítsátok fel a titkos célkártyáitokat. A kezdőjátékostól
indulva számoljátok össze az elkészült mézcseppeket, amelyeket a három
közös, valamint a saját titkos célkártyáitokkal sikerült elkészíteni.

Megjegyzés: Minden nektárt csak egyszer pontozhatok le egy
célkártyával, ettől eltekintve egy nektárt több különböző célkártya
lepontozásához is felhasználhattok.
Jegyezzétek le a pontozófüzetben, mennyi mézcseppet sikerült
elkészíteni. Az a játékos lesz a győztes, aki a legtöbb mézzel
rendelkezik. Döntetlen esetén a több nagy nektárt elraktározott
játékos a nyertes. Ha még így is döntetlen az állás, akkor
a játékosok osztoznak a győzelmen.

Tamásnak nem sikerült teljesen
felöltenie a lépsejt összes
középső kamráját.
= 0 mézcsepp
Tamás 2 mézcseppet
készít minden különböző
színű nektár után, amit a
lépsejtjében tárol.
= 10 mézcsepp
4 mézcsepp készül minden
fehér és lila nektár után,
ami egyszínű körívet alkot
a lépsejtben.
= 8 mézcsepp
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Tamás teljesen feltöltötte a 4/5
sorokat.
= 12 mézcsepp

Tamás 4 mézcseppet készít
minden 3 eltérő színű nektár
után, amelyek egy vonalban
helyezkednek el.
= 8 mézcsepp

10 8 12 0 8 38

Tamás így összesen
38 mézcseppet
készített.

Alternatív elokészületek:
Ha már otthonosan mozogtok a játék világában, akkor az összes levéllapkát
felhasználva felépíthetitek a teljesen egyedi virágos rétetek is. Az előkészületek
hasonlóak a szabálykönyv elején leírtakkal. Használjátok a kezdőlapkát, egy
levéllapkát, továbbá egyet-egyet mindegyik színű viráglapkából, hogy kialakítsátok
a kezdő kört. A továbbiakban tetszés szerint, bármilyen alakzatban helyezzétek el
virág- és levéllapkákat a kezdő kör köré, de ügyeljetek az arányosságra. Figyeljetek
arra is, hogy ne maradjanak hézagok a lapkák között, és amennyiben lehetséges,
egy virág/levél páros mellett szintén 2 másik virág/levél legyen.

Kétszemélyes játék
Kétszemélyes játék esetén a virágos rét előkészületei a következők:
Az előkészületek hasonlóak a szabálykönyv elején leírtakkal. Helyezzetek 5 különböző színű viráglapkát
és egy levéllapkát a kezdőlapka köré. Ezután, az alapszabályokkal ellentétben, mindössze 5 különböző
színű viráglapkát és 1 levéllapkát használjatok a virágos rét felépítéséhez. Osszátok két részre ezt a hat
lapkát (3-3), és helyezzétek a virágos rét ellentétes oldalaira őket, figyelve arra, hogy ne kerüljön egymás
mellé két ugyanolyan színű virág, valamint hézagok se kerüljenek a lapkák közé (lásd példaként a mellékelt
ábrát).
Minden további szabály változatlan marad.

Haladó szabályok

Haladó játékban a következő szabályok változnak:
1. Előkészületek, 4. lépés:
Válogassátok szét a célkártyákat I a három méztípus (fedők színe) alapján. A lila fedővel rendelkező
célkártyák közül keressétek ki a mellékelt ábrán látható kártyát, ez lesz az első képpel felfordított közös
célkártya. Keverjétek meg külön-külön mindegyik paklit, ezek fogják alkotni a három lefelé fordított
húzópaklit a virágos rét mellett. A további két célkártyához húzzatok fel egy-egy kártyát a másik két pakliból,
és képpel felfelé helyezzétek az első célkártya mellé. Ezután folytassátok az előkészületeket a szabálykönyv
elején leírtak szerint, és húzzátok fel a titkos célkártyáitokat.
2. 3.Fázis – új szabály a nektárok raktározására
Miután elraktároztátok az első nektárt a lépsejtben, attól a ponttól kezdve minden begyűjtött nektár egy
már korábban lehelyezett nektár szomszédságába kell kerüljön. A már korábban elraktározott nektárok
áthelyezése szintén tilos.
Példa: Tamás méhecskéje 5 mezőt repült, és egy lila virág közepén landolt. Az így begyűjtött lila és fehér nektárt egy-egy „4/5”-ös

számmal ellátott kamrában kell raktároznia. Annak ellenére, hogy 4 kamra még üres, csak 1 nektárt tud elraktározni, mivel a kaptár alsó
részében található „4/5”-el jelölt üres kamrák nem szomszédosak egy olyan kamrával, ahova már korábban elraktározott egy nektárt, így
azok még nem használhatók. A lila kis nektárt így a lépsejt felső részében tárolja el, a fehér nagy nektárt pedig vissza kell helyeznie a virág
közepére, ahonnan begyűjtötte azt, a méhecskéjét pedig annak tetejére.

Minden további szabály változatlan marad.
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