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TÉMANAP



Kedves Gyerekek!

A mai témanap a madarakról, fákról, a természetről fog szólni.

A következő diákon különböző feladatokat találtok, melyekből
válogathattok kedvetekre.
Válasszatok ki legalább három feladatot, oldjátok meg, és küldjétek
vissza a szokásos módon osztályfőnökötöknek 18:00-ig!

Kellemes szórakozást kívánok!



MADARAK ÉS FÁK NAPJA



Hallgassátok pár percig az erdő hangját!
Relaxáljatok, mielőtt nekikezdtek a feladatoknak!



AZ ÉV FÁJA

• Minden évben szavaznak az év fájáról.

• 2020-ban a TATÁR JUHAR kapta a legtöbb szavazatot

• A tatár juhar már honfoglaló eleink útvonalán is elterjedt, általuk
is jól ismert fafaj volt. Mára alföldi területeinken erőteljesen
visszaszorult. Hegy- és dombvidékeinken kevésbé becsülik
alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai
szerepe viszont jelentős.

• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b25b9d06857

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b25b9d06857


AZ ÉV MADARA

• A szavazáson győztes erdei fülesbagoly Magyarország
legismertebb és lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja.

• Közepes méretű, tollfülei hosszúak.

• A telet sokszor a településekre húzódva, általában örökzöldeken
vészelik át. Egy-egy fenyőn nem ritkán több tucat egyed is
nappalozik, majd sötétedéskor vadászatra indulnak.

• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a515c998bfd

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a515c998bfd


KERESD A PÁRJÁT!
A madárhangokat párosítsd a nevükkel!

1. A: széncinege

2. B: feketerigó

3. C: holló

4. D: sárgarigó

5. E: mezei pacsirta

6. F: fülemüle

7. G: házi veréb

8. H: vetési varjú



VÁLASSZATOK A JÁTÉKOK KÖZÜL
Párosítás:

https://learningapps.org/display?v=p91omyjka20

Szókereső:

https://learningapps.org/display?v=p6dxwgw5n20

Memóriajáték:

https://learningapps.org/display?v=p2qfj5m2j20

Madár-fa szerencsekerék:

https://wordwall.net/hu/resource/1993298

Anagramma:

https://wordwall.net/hu/resource/1994601

https://learningapps.org/display?v=p91omyjka20
https://learningapps.org/display?v=p6dxwgw5n20
https://learningapps.org/display?v=p2qfj5m2j20
https://wordwall.net/hu/resource/1993298
https://wordwall.net/hu/resource/1994601


KÉPREJTVÉNY

• Az alábbi képrejtvények mind egy-egy olyan növény nevét rejtik,
amellyel találkozhatunk a vasúti töltések mentén. Találd ki, melyik
növényfajra gondoltam, és a válaszokat írd a vonalra!



GYŰJTŐMUNKA

• Hallgassátok meg: Belga - Dal a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesülethez 

• https://www.youtube.com/watch?v=0NRzDF5dN9Q

• Milyen madarak szerepelnek a klipben? Írd le a nevüket!

• Egyet válassz ki, készíts róla plakátot, vagy prezentációt!

https://www.youtube.com/watch?v=0NRzDF5dN9Q


APRÓHIRDETÉS
• Kiknek, vagy miknek szólhatnak az itt olvasható apróhirdetések? 

• 1. 32 mm-es röpnyílású, szép kilátással rendelkező odú kiadó színes, kedves hangú albérlőnek, aki rendezett mohás, 
fészket épít és az odút nem hordja tele fűszálakkal. __________________________________ 

• 2. Madáritatómhoz várok dalos vendéget, aki fizetségként éjjel-nappal elvarázsol mindent betöltő gyönyörű énekével. 
__________________________________ 

• 3. Csendes házam félig zárt folyosójára keresek csivitelő lakókat. A folyosó pelenkával felszerelt! 
__________________________________ 

• 4. A kertem nyárfájáról „Huncut a bíró”-t kiáltó flótáskedvű és aranyszínben pompázó madarat várom ismerkedő estemre! 
__________________________________ 

• 5. Odúnyílásom sárral való szűkítésére keresek tollas mestert. A fatörzsön való otthonos mozgás feltétel! 
__________________________________ 

• 6. Légibemutatóhoz keresek olyan madarakat, amelyek többezres csapatban is képesek összehangolt repülésre és 
hullámzó formák bemutatására! __________________________________ 

• 7. Fákon élősködő lombhullató növényt keresek, aminek ragadós termését előszeretettel eszi majd a léprigóm! 
__________________________________ 

• 8. A városi környezettől sem idegenkedő keskenyszárnyú madár jelentkezését várom, amely az életét a levegőben tölti és 
csak a fészkeléskor száll le. __________________________________



ALKOSS!

• 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!

• https://www.youtube.com/watch?v=XjORKiCBHUA&feature=yout
u.be

• https://www.youtube.com/watch?v=XjORKiCBHUA&feature=yout
u.be

https://www.youtube.com/watch?v=XjORKiCBHUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XjORKiCBHUA&feature=youtu.be


A LEGJOBB LESIFOTÓS!

• Készíts  fotót egy madárról (írd  le a nevét), majd küldd is el a 
képet!



VERSILLUSZTRÁCIÓ

• Válassz ki egy versrészletet, készíts hozzá illusztrációt! Fotózd is 
le az elkészített rajzot!

• Tóth Árpád: Erdő (részlet);

Aranyosi Ervin: Ima a Madarak Urához (részlet)

• Kányádi Sándor: Erdő, Erdő (részlet)



MADÁRMEGFIGYELŐ WEBKAMERÁK

• A madarak fészkelőhelyén, etető- vagy itatóhelyén elhelyezett
webkamerák lehetőséget nyújtanak, hogy a természetet a maga
valójában és zavartalanságában figyelhessük meg.

• Ezen az oldalon bekamerázott madárfészkeket és etetőket
találsz. Élőben figyelhetjük meg, hogy a különböző madárfajok
hogy rakják le tojásaikat, majd hogy nevelik fel a fiókákat. A
legizgalmasabb pillanatok természetesen költési szezonban
láthatók.

• https://madarles.hu/

https://madarles.hu/


GUINESS - REKORDOK

• Olvasd el az alábbi oldalon található információkat, majd oldd 
meg a hozzá kapcsolódó feladatot!

• https://365.reblog.hu/10-vilagcsucstarto-madar

• Feladat:

• https://learningapps.org/display?v=p64wj0w9320

https://365.reblog.hu/10-vilagcsucstarto-madar
https://learningapps.org/display?v=p64wj0w9320


FILMAJÁNLÓ

• Táncoló talpak (kapcsolódik az előző témanaphoz)

https://videa.hu/videok/film-animacio/tancolo-talpak-
uRfQzStjtXaelnjK

• Vándormadarak

https://videa.hu/videok/film-animacio/vandormadarak-
tRBo76jWOlHxSGF7

• Paulie

https://videa.hu/videok/film-animacio/paulie-teljes-film-csaladi-
vigjatek-bfdeY8kRLyNex5DQ

https://videa.hu/videok/film-animacio/tancolo-talpak-uRfQzStjtXaelnjK
https://videa.hu/videok/film-animacio/vandormadarak-tRBo76jWOlHxSGF7
https://videa.hu/videok/film-animacio/paulie-teljes-film-csaladi-vigjatek-bfdeY8kRLyNex5DQ


• KÖSZÖNÖM A FIGYELMET, JÓ MUNKÁT / SZÓRAKOZÁST 
KÍVÁNOK!

• Éva néni


