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Kedves Gyerekek!

A mai  témanapon a Madarak és fák napjáról emlékezünk meg. 

Sok információt és változatos, játékos feladatot gyűjtöttünk csokorba.  A feladatok közül 
válasszatok ki legalább hármat, és készítsétek el vagy oldjátok meg azokat.

A megoldásokról ma 16 óráig, az alkotásaitokról péntek 16 óráig készítsetek fényképet, 
és küldjétek el az osztályfőnökötöknek!

Jó munkát kívánunk!

A témanap programja, feladatai



A madarak és fák napjának története

A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a párizsi európai 
madárvédelmi egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus 
szervezte meg Magyarországon 1902-ben. 

Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, 
amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendeletben írta elő a Madarak és Fák Napja megszervezését minden 
iskola számára. 

Azóta is ez a legszélesebb körben megtartott madár ünnep 
Magyarországon.



1. feladat

Az alábbi linken puzzle játékokat találhatsz, rakj ki közülük néhányat!

Madarak és fák napja

https://www.jigsawplanet.com/solteszoltan/madarak-es-fak-napja


2. feladat

Ismered-e a madarakkal kapcsolatos szólásainkat, közmondásainkat?

Tedd próbára magad!

https://wordwall.net/play/1896/198/249


3m3. feladat 3. 

Felismered a madarakat?

https://wordwall.net/play/1134/304/688


3m4. feladat

Keresd meg a képeken látható madarakat!

Szókereső

https://wordwall.net/play/1750/246/824


Madárles

Nézzétek meg webkamerán,

mit csinálnak a madarak most!

Fehér gólya

Kékcinege

https://madarles.hu/feher-golyak-sagvar
https://madarles.hu/kekcinege-odu


3m5. feladat

Kvíz. 

Melyik az igaz állítás?

https://wordwall.net/play/1782/700/683


v3Miről árulkodnak a turistajelzések?

el jelentése

Turistajelzések jelentése
Magyarországon a turistajelzések mindegyike egyszerű szimbólum. A turistajelzések mindegyikét 
fehér hátérre, jól látható helyre, körülbelül szemmagasságba festik fel. Sem a jel színe, sem a 
formája nem mindegy!

Az úthálózati rendszerben fehér alapon négyféle fő színjelzés fordulhat elő. Ezek fontosságuk 
sorrendjében a következők: kék, piros, sárga, zöld. Alakjukra nézve a jelzések hagyományosan a 
következők (vö. MSZ 2058712-1988): vízszintes sáv, kereszt, háromszög, négyzet, kör, omega, L, 
körséta. Ezek egészülnek ki a ritkábban használt pecsét, kápolna, emlékmű jellel, a Mária út m 
piktogramjával (viola, kék vagy sárga), valamint a tanösvények jelzéseivel (átlós vonal, T jel ill. 
egyéb, a tanösvény jellegéhez illeszkedő szimbólum).

Fő jelzések
A vízszintes sáv jelzések a fontosabb kiindulási pontoktól (pl. vasút, villamos, hajó és autóbusz 
állomásoktól, ill. megállóhelyektől) más hasonlóan fontos pontokig terjedő és a hegységen 
(tájegységeken) keresztül vezető turistautak, a „gerinchálózat” jelzésére szolgálnak.
Ezek közül:



Kék sáv: a turistajelzések közül országos jelentőséggel bír 
a kék sáv. Ez vezet keresztül az országon, és köti össze 
hazánk legszebb természeti értékeit, területeit.
Piros sáv: ez a jelzés legalább egy adott tájegységet jár 
be, legyen az hegység vagy más domborzati forma.
Sárga sáv: helyi területeket jár be, hossza már rövidebb, 
mint a piros sávnak.
Zöld sáv: Szintén a helyi jelentőségű területeket mutatja 
be számunkra.
Kereszt:
Átkötő, vagy összekötő utat jelez, ami az esetek jelentős 
részében sávtól, sáv jelzésig halad. Így a kereszt jelzést 
követve jó eséllyel az azonos színű sávjelzésig fogunk 
eljutni.
Háromszög:
A turistajelzések közül a háromszög jelzések azok, amik a 
legszebb, legmaradandóbb panorámájú helyekre visznek 
el bennünket ugyanis kilátópontokra és hegycsúcsokra 
vezetnek. Általában ez a jelzés is más jelzésekből indul ki.



Négyzet:
A négyzet alakú turistajelzések vezethetnek valamilyen 
szálláshelyre, akár menedékházhoz, de településre is, ritkább 
esetben pedig közlekedési lehetőséghez is elvezethet, 
állomáshoz, megállóhelyhez.
Kör:
Ezek a jelzések valamilyen vízvételi lehetőséghez, akár 
forráshoz is elvezethetnek bennünket kirándulás közben. 
Rendszerint azonos színű jelzésekből indulnak ki.
Omega:
Amennyiben utunk barlangok mellett halad el, akkor az 
omega jelzés lesz az, ami elvezet bennünket a bejáratához.
Körséta:
Ezek azok a turistajelzések, amik jelzésváltás nélkül képesek 
visszavezetni bennünket a kiindulópontunkba. Általában ezek 
kiválóan alkalmasak egy rövidebb kirándulásra.
L alakú jelzés:
Romokhoz, műemlékekhez esetleg földvársáncokhoz vezető 
turistajelzések, amiknek a színe szintén megegyezik azzal a 
jelzésnek a színével, amiből kiindultak.



3m6. feladat

A képen látható jelzések mind egy-egy tanösvény 
jelei. 
Válassz ki 3 db jelzést, és írd meg, hogy melyek a 
tanösvények pontos nevei, és hol találhatók. 
Keresd meg az interneten!



3m7. feladat

Keresd meg fákhoz tartozó leveleket! 

Párosító! 

Cím: Fénykép, készítette: Ismeretlen a készítő, licenc: CC BY-NC-ND

https://wordwall.net/hu/resource/1926346/melyik-fa-level%c3%a9t-l%c3%a1tod
http://csatangolasok.blogspot.com/2012/06/punkosdi-tura-ket-bukkfa-nyereg.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3m8. feladat
Rejtvény!

Mi a neve a képen látható fának? ( Egy kis segítség. Ez a fa az év fája!)



3m9. feladat
Rejtvény!

Mi a neve a képen látható madárnak? ( Ez a madár az év madara!)



3m9. feladat

Tedd próbára tudásodat! 

Milyen j-vel írnád?

Cím: Fénykép, készítette: Ismeretlen a készítő, licenc: CC BY-SA-NC

https://wordwall.net/play/2031/868/875
http://egzotikusmadarak.hu/harris-olyv/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


3m10. feladat

Kahoot!

https://kahoot.it/challenge/07113218?challenge-id=01ec4dfe-b8b3-4018-ad34-a344059ec404_1588764238879


1 3m11. feladat 

Készíts madáretetőt!1



• 1 3m12. feladat 

Origami (折り紙), japán eredetű szó. 

Jelentése az ori= hajtogatás és a kami= papír összetételéből keletkezett. 

Az origami fejleszti a kézügyességet, összehangolja a szem és 

a kéz munkáját, így hat a bal és jobb agyfélteke működésére. 

Az elkészült munkát fotózzátok le!

Pillangó

madár

kutya

emoji

https://youtu.be/cZdO2e8K29o
https://youtu.be/L6ciLmiEfg0
https://youtu.be/OPOiGpfzj4M
https://youtu.be/5ckOJkwS1Aw
https://youtu.be/ey9XgDR142c


Jó munkát, örömteli  

feladatmegoldást

kívánunk!


