
Projekt címe: Madarak és fák napja, természet élőlényei, 

növényei 

(2020. május 4-15.) 

 

A projekt során kiemelt céljaink, feladataink: 

Alakuljon ki a gyermekekben a madarak és fák iránti pozitív beállítódás; A különböző 

megfigyelési helyszíneken tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a gyerekek egyéni 

ismeretei bővüljenek; Szeressék, becsüljék, védjék az őket körülvevő és az általuk megismert 

környezet értékeit; Bővüljön szókincsük és fejlődjön kérdéskultúrájuk a madarak, fák napja 

témakörében. 

A projekt során kiemelt fejleszthető képességek: 

megfigyelőképesség; gondolkodás; verbális képesség; finommotorika; figyelem; kreativitás; 

nagymozgások; auditív képesség; ritmusérzék; emlékezet 

 

Játék 

- mezítlábas taposó (videó küldése a szülőknek)  

- fészeképítés fadarabokból, termésekből, levelekből 

- baglyos kártyapárosító  

 

- puzzle 

 



- Keresd meg a bagolyhoz tartozó árnyképeket! 

 

  

 

Külső világ tevékeny megismerése 

Megfigyelhetjük a bogarakat, lepkéket, visszajönnek a költöző madarak, kizöldülnek a 

növények, a bokrok, rügyeznek a fák. Tavaszi munkálatok megfigyelése a kertekben. 
A homokozóban a várat most tavaszi élő virágokkal, rügyező ágakkal, kavicsokkal 

díszíthetjük. Akinek van otthon madarakat ábrázoló könyve, vegye elő és nézegesse. 

Beszéljetek a testfelépítésükről, táplálkozásukról, szaporodásukról. Vannak költöző 

madaraink is, melyek ezek? Melyek azok a madarak, akik télen is itt maradnak? Keressetek a 

kertben esetleg rövid séták során lepkéket, hangyákat, rózsabogarat, méhecskéket, 

katicabogarakat, kisebb-nagyobb rovarokat, de figyeljétek meg a különböző madarakat és 

fákat is, majd a séta után rajzoljátok is le, hogy miket láttatok. Építsetek fészket az udvaron 

fadarabokból, termésekből, levelekből. Só-liszt gyurmából (de sima gyurma is jó) madarak 

megmintázása, majd esetleg kifestése, díszítése.  

Internetes madárles: Szotyi, a kék cinege odúja webkamera 

Matematikai alapú tapasztalatszerzés:  

- Fák törzsének mérése öleléssel 

- Fák mérése fonallal 

- Halmazképzés, számlálás: termések, levelek, kavicsok szétválogatása méret, laposság szerint 

- Madarat ábrázoló puzzle kép összerakása 

 

 

 



Verselés, mesélés 

Versek:  

- Nemes Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice? 

 Mit beszél a tengelice? 

Azt mondja a tengelice: 

cipity Lőrinc, cipity Lőrinc. 

tyaf, tyaf, tyaf. 

 

Tengelice, fönn a fán, 

ilyen pici dal után 

mért mondod, hogy: 

tyaf, tyaf, tyaf? 

 

Pici madár vagyok én, 

pici nótát tudok én, 

cipity Lőrinc, meg egy pici 

tyaf, tyaf, tyaf! 

 

- Zelk Zoltán: Az erdő 

Az erdő, az nagyon messze lehet, 

az erdőben mindig este lehet. 

Olyan baglyok szállnak ott a fákra, 

tűzből van a szemük, mint a lámpa. 

A farkasok is csak azért élnek 

az erdőben, mert ők sose félnek! 

 

- Zelk Zoltán: Madáriskola 

Nézzétek csak, mennyi madár 

szállott a tölgyfára, 

s úgy ülnek az ágakon, mint 

ti az iskolában. 

Középen ül a tanító, 

a leckét elmondja, 

s ha ellhallgat, a sok madár 

utána csipogja. 

Most tanulnak énekelni, 

legyekre vadászni, 

s megtanulják, hogyan kell a 

felhők közé szállni. 

S mikor a nap fent ragyog már 

az ég közepében, 

abbahagyják a tanulást, 

s hazaszállnak szépen. 

 

 

 



- Baglyocska hunyorog,  

Fatönkön kuporog,  

Nagy fejét forgatja,  

Hol erre, hol arra.  

Izeg-mozog, toporog,  

Tipi, topi, top, top, top! 

 

Mesék: 

- Móra Ferenc: A radnóti fecskék 

- Fazekas Ernő: András madarai 

- Kányádi Sándor: Meddig ér a rigófütty 

- Csukás István: Sün Balázs 

- Tengelice kalitkában 

- A szúkirály 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

- Fa törzséről mintavétel zsírkréta segítségével 

 

- levélnyomat készítése 

 

- madárkák a fészekben 

 



- pillangó készítése tenyér körbe rajzolásával és kivágásával 

 

- fa készítése levelekből és ágakból 

 

 

 



- fecske készítése  

 

- bogarak készítése színes papírokból 

 

 



- különféle magokból madár készítése 

 

- katicabogár készítése krumplinyomdával 

 

- bagoly készítése színes papírból, vagy festéssel díszítés 

 

 



- papagáj készítése papírtányérból és krepp papírból 

 

 

Mozgás 

Legyetek minél több időt a szabad levegőn. Szép idő esetén ezeket a gyakorlatokat a 

szabadban végezzétek. 

Labdával fogunk mozogni. Igyekszünk jól átmozgatni minden testrészünket. Zárt lábbal 

állunk, kezünkben a labda és 10 guggolást kérek szépen. Aztán terpeszállás, labda a kézben és 

törzshajlítás előre 5x. Terpeszülésbe helyezkedünk, majd a labdával először a jobb lábunkat 

érintjük, majd középre visszük, végül a bal lábunkhoz érintjük. Megkéred a testvéredet vagy 

anyát vagy apát, hogy veled szemben terpeszülésben helyezkedjen el. A feladat az lesz, hogy 

gurítsátok egymásnak a labdát jó sokszor. Az a legügyesebb, akinek egyszer sem gurul el a 

labda. Most felálltok, még mindig egymással szemben vagytok és megpróbáljátok egymás 

kezébe pontosan beledobni a labdát. Ha már nagyon ügyesek vagytok, akkor kijelöltök 

magatok előtt pár méterre egy pontot, ameddig pattogtatjátok a labdát, visszafele pókjárás 

legyen pocakotokon a labdával. Végezetül labdával célba dobás vödörbe, dobozba, vagy 

bármi másba, ami megtalálható otthon.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

- Mondóka: Madarak voltunk, földre szálltunk 

- Gólya, gólya gilice https://www.youtube.com/watch?v=dHOMnK8qNNI 

- Katalinka szállj el https://www.youtube.com/watch?v=z8_hgvNJdAE 

- Csipkefa bimbója https://www.youtube.com/watch?v=ZY-vHO9KEJs 

- Beültettem kiskertemet a tavasszal https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw 

- Képességfejlesztés: magas-mély 

- Zenehallgatás: madárhangok hallgatása https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI 

Vivaldi: Tavasz https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHOMnK8qNNI
https://www.youtube.com/watch?v=z8_hgvNJdAE
https://www.youtube.com/watch?v=ZY-vHO9KEJs
https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE


Feladatlapok, színezők: 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


