
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjátok mostanában nem szabad nagy kirándulásokat, túrákat tenni a szabadban.  

De mi szerencsére itt lakunk a természet közepében, 

egy gyönyörű erdővel körülvett kis faluban. Ahol 

mindenki kertes házban lakik fákkal, növényekkel 

körülvéve. Így mi naponta élvezhetjük a fák hűsítő 

lombkoronáját színpompás változásait évszakról, 

évszakra. És kertjeinkben csicsergő madarak énekére 

kelhetünk reggelente az erdőt járva pedig csodálatos 

koncertjüket hallgathatjuk. 

Mi Kispatak Óvodások elmondhatjuk magunkról 

(Zöld Óvoda, Madarász ovi) hogy nekünk egész 

évben nagyon fontos környezetünk védelme, nem 

csak a MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN. Ezen a héten 

figyeljetek meg a közvetlen környezetetekben lévő 

fákat, kertünk erdeink madarait. 

 

 Járjatok körbe és fényképezzétek, rajzoljátok le a legkedvesebb, legszebb fáitokat. 

● Figyeljétek meg a fák részeit. El tudjátok mondani a 

kép alapján? 

 

● Kérdezzétek meg szüleiteket milyen fák nőnek az 

udvarotokban. 

● Figyeljétek meg a fákat, hallgasd a szél 

zúgását az ágai között. 

● Ha erdőben jársz keress makkot. Mi a neve a fának?  

Madarak és fák napi projekt 

2020.05.04-08. 



● Keress tobozt a földön. Melyik fáról hullott le?   

Miben különbözik a levele? 

● Sorolj fel gyümölcsfákat. 

● Neked is van a kertedben? 

Melyik évszakban terem rajta gyümölcs? 

Én (Böbe néni) már fényképeztem a kertemben. A kedvencem a nyírfáim, még 

picurkák voltak mikor elültettem őket.  

Van egy fiatal meggyfám most virágzik és nagyon vicces mert Kántorjánosi a neve. 

Van egy öreg szilvafám, és a kedvenc virágos bokrom a Prágai bangita csodálatos 

virágai pont most nyílnak. Egy növényeket árusító boltban ki volt dobva szegényke 

én haza hoztam beültettem és mára egy óriás gyönyörű növény lett, kertünk egyik 

dísze évek óta. 

● Találd meg kedvenc növényeimet a képeken, amiről meséltem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fák nagyon hasznos növények. Magas szétterjedő lombkoronájuk árnyékot nyújt 

nekünk nyáron, gyönyörködhetünk leveleinek megannyi színében ősszel. Némelyik 

pihen egyet télen és csodálhatjuk rügyezését, gyönyörű virágait tavasszal. Egyik-

másiknak még gyümölcsét is ehetjük nyáron, ősszel. A fák, az erdők olyanok a földnek, 

mint neked a tüdőd, tisztítják a levegőt és oxigént termelnek.  

Minden évben kiválasztják a felnőttek az Év fáját és az Év madarát, idén 2020-ban az 

év fája a Tatár juhar. 

Közepes termetű fa. 

Nagyon hosszú életű 

akár 250-300 évig is 

elélhet. Termésével 

biztosan játszottatok 

már, hiszen ez az, amit 

a levegőbe feldobva helikopter módjára, körbe pörögve száll le a földre. Az ősz végén 

lehulló elszáradt termés furcsa neve ikerlepende.  

 

Évenként lehet szavazni az Év madarára is, ebben az évben az év madara: az Erdei 

fülesbagoly. Magyarország legismertebb és lakott területeken 

is leggyakoribb bagolyfaja. Közepes termetű, különleges 

hosszú felmereszthető tollfüle van. Szárnya hosszú és 

keskeny. A kicsi fiókák első tollazatát fehéres pehelytollakból 

állnak. Ragadozó életmódot folytat, főként kis rágcsálókat 

eszik néha énekesmadarakat. Kedvenc étele a mezei pocok, 

erdei- és házi egér.  

A madarak és fák napját, minden évben Május 10-én tartjuk 

Magyarországon. 

 

Erdő Ernő bácsi meséiből nagyon sokat tanulhattok az erdőről, fákról, madarakról. 

Ezeket az igen rövid meséket, megtaláljátok a linkeken. 

- Kik azok az erdészek? 

https://www.youtube.com/watch?v=vq3h05eRPx0&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB

40BWTNJ&index=2&t=0s 

- Mire valók az erdei turistajelzések? 

https://www.youtube.com/watch?v=zdk9gF7OT5o&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=9 

- Mi történik tavasszal az erdőben? https://www.youtube.com/watch?v=tYVKq-

Av5GE&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ&index=33 

- Mi az az erdő? 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=31 
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- Mik azok a fák? 

https://www.youtube.com/watch?v=ko2qb0QUY1I&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=19 

- Miért van vastag kérge a fáknak? 

https://www.youtube.com/watch?v=o6G5eo9VbLE&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=27 

- Mivel táplálkoznak a fák? 

https://www.youtube.com/watch?v=xc6fzjkpiKY&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=20 

- Miért fontosak a levelek? 

https://www.youtube.com/watch?v=BNoVnQ2Oc5Y&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iC

mB40BWTNJ&index=16 

- Hányféle levél létezik? 

https://www.youtube.com/watch?v=dvN6Nm332Pc&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=17 

-Miért van a fáknak gyökerük? 

https://www.youtube.com/watch?v=jhncf5eglow&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB4

0BWTNJ&index=26 

- Milyen a tölgyfa? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrKydW3QbHo&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iC

mB40BWTNJ&index=6 

-A fenyőfáknak miért nem hullik le télen a levele? 

https://www.youtube.com/watch?v=mOfLUor0fTk&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=30 

- Melyik fafajból él a legtöbb? 

https://www.youtube.com/watch?v=M9Ui8Ro20Ak&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCm

B40BWTNJ&index=21 

-Hogyan ültessünk el egy fát? 

https://www.youtube.com/watch?v=8rM8Jow3v44&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB

40BWTNJ&index=25 

-Miért énekelnek a madarak? https://www.youtube.com/watch?v=-

3fKeaORU7E&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ&index=42 

Ha tetszettek ezek a mesék itt még több érdekességről mesél Erdő Ernő bácsi 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ 

 

Vajon melyik madárról szólhat a találós kérdés? 

Fúr-farag, de mégsem ács 

kopog, mint a kalapács. 

Fák orvosa, doktora, 

erdőben az otthona. 

(Harkály) 
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Otthon is „etethetsz” fiókákat 

A következő játékhoz egy csipeszre lesz szükséged, néhány 

apró magra, pár szál fonalra, és egy csőrre, amit te magad 

rajzolsz meg. Vágj le különböző hosszúságú fonalakat, tedd 

le a magokat a földre, vedd magadhoz a csipeszt és 

indulhat is a játék. A kis magokat és kukacokat szedd bele 

a fióka csőrébe. 

 

Zelk Zoltán: Gólya, gólya hosszúláb… 

Gólya, gólya, hosszúláb, 

hol kezdődik a világ? 

– A tó szélén ring a nád, 

ott kezdődik a világ... 

 

Gólya, gólya, hosszúláb, 

hol ér véget a világ? 

– Ha az a tó enni ád, 

egy tóból áll a világ. 

 

Emlékszel erre a drámajátékra? Játszátok el otthon..., Találjatok ki hozzá mozgást is.  

Kerek tóra gólya szállt, békás tóba besétált.  

Lehajtotta a fejét, kereste a csemegét. 

Hajlongtak a fűszálak, intettek a békának: 

Vigyázz béka, ki ne bújj! Maradj csendben és lapulj. 

De a béka nem figyelt, intő szóra nem ügyelt. 

Kiugrott a tópartra, jött a gólya, bekapta. 

 

Ismételjétek át a madarakról szóló mondókát: 

Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemet szedegettünk, Mondd meg nekem te. 

Hányat szedtél fel? 

Hallgassatok meg néhány madarakról, erdőről szóló népdalt: Erdő, erdő, erdő…, 

Repülj madár, repülj…, Madárka, madárka… 



Énekelgessétek a madarakról, erdőről szóló énekeinket: 

Erdő, erdő, erdő…, Ugráljunk, mint a verebek…, Fecskét látok, szeplőt hányok…, 

Eresz alól, fecske fia idenéz, odanéz… 

Alkossunk együtt madarakat: 

●  Kicsik és nagyok fessünk és nyomdázzunk különböző madarakat! Csak a kis 

kezedet kell használnod hozzá, festéket és lapot.  

 

 

Varázsoljuk ide az egész meseerdőt, elkészíthetitek otthon is megtalálható 

anyagokkal. 

 

 

Készítsetek babzsák baglyot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozgás  

 

Biztosan emlékeztek erre a mondókára: Fújja szél a fákat, letöri az ágat, reccs! 

Hajlítsd a törzsed mintha kis fa lennél.  

Ismerd meg a kertedet, ha már tudod milyen fáitok, bokraitok vannak a kertben 

akkor készíts velük akadálypályát: Próbálj meg úgy eljutni a kert egyik végéből a 

másikba, hogy  

❖ a diófát 3x kerülöd meg, 

❖ az almafát 2x futod körbe, 

❖ a málnabokor körül csak törpejárásban haladhatsz. 

 Találd ki a saját szabályaidat a kertedre! 

 

Utána ugrálj egyet a dalos játékunkkal: Ugráljunk, mint a verebek…Rajta gyerekek. 

 

Játhatsz fogójátékot is a testvéreddel, szüleiddel! Bagoly és az egerek: 

Szegény bagoly, nappal vak, Dőlt falak közt fészket rak. (a bagoly becsukja szemét, 

mintha aludna) 

Éjjel jár ki vadászni, Egereket hajhászni. (Indulhat a fogócska!) 

Táncolhattok is egyet, emlékeztek a Kacsatáncra? 

https://www.youtube.com/watch?v=1HpBsziPVhc  

Rendezhettek futó versenyt is a kertben, vagy az erdőben. Lehet, hogy Ivánnak Prézli 

is fog segíteni, még az is lehet ő lesz a gyorsabb.  

Ha van lehetőségetek kirándulni, kereshettek közben 

különleges madarakat, fákat, 

próbáljátok meg felismerni. Mérjétek 

meg a fákat öleléssel. 

 

 

Ez a hosszú fa, az én (Anna néni) diófám. Gyerekként nagyon sokat 

másztam fel egészen a felső ágaira. Nektek is van kedvenc fátok? 

Készítsetek róla fényképet és osszátok meg velünk!       

  

https://www.youtube.com/watch?v=1HpBsziPVhc


Mese: Az Aranytojó madár 

 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy nagy-nagy hegy, azon a hegyen volt 

egy fa, annak a fának egyik ágán egy fészek, abban a fészekben egy madár. De micsoda madár! 

Akár hiszitek, akár nem: aranytojó madár, aki mindennap egy aranytojást tojt. 

Hát egyszer mi történt? Az történt, hogy a madár kirepült a fészekből, s történetesen éppen 

akkor járt arra egy vadász. Ahogy meglátta, fölmászott a fára, belenézett a fészekbe, s hát, 

uramfia, aranytojást látott benne! 

- No - mondotta a vadász -, kenyerem javát megettem, de még aranytojó madarat nem láttam; 

megfogom, hazaviszem, hadd tojja ezentúl nekem az aranytojást. Nekem, nekem, senki 

másnak! 

Nosza, hamarosan hurkot vetett, azt a fészekbe beletette, aztán lemászott a fáról, elbújt mögéje, 

s úgy várta vissza a madarat. Hiszen jött is nemsokára a madár. Bolond feje nem vette észre a 

hurkot, belelépett, beletekerődzött, a vadász meg - hopp! - föl a fára, fogta a madarat, s meg 

sem állott vele hazáig. Az ám, de alig ért haza, elkezdett tűnődni magában: "Lám, lám, hiába 

hoztam haza az aranytojó madarat. A szomszédaim észreveszik, megirigylik, s még majd 

beárulnak a királynál, a király meg elveszi tőlem. Inkább nekiajándékozom." - Úgy tett, ahogy 

mondta. 

Elvitte a bolond vadász a madarat a királynak, az meg mindjárt kalitkába záratta, s 

megparancsolta, hogy bőven ellássák étellel-itallal, csak hadd tojjon minél több aranytojást, 

mert hát sok pénz kell ám a királyoknak. De alig zárták kalitkába a madarat, megszólal az 

udvarmester, s mondja: - Ugyan, felséges királyom, minek tartasz te ingyen madarat? Hát azt 

hiszed, hogy van aranytojó madár? Legjobb, ha szabadon ereszted.  

A király megfogadta az udvarmester tanácsát, eleresztette a madarat, az meg nagy boldogan 

felszállott a kapu tetejére, onnét lepottyantott egy aranytojást, s mondta, amint következik: 

-Elébb én voltam a bolond, hogy megfogattam magamat. Aztán a vadász, hogy elajándékozott. 

Aztán a király meg az udvarmestere volt bolond. Igazán bolondok voltunk mind. No de többet 

nem leszek bolond! Azzal a madár nagy vígan visszarepült a fészkébe. Ha a madár a fészkébe 

vissza nem repült volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

Esti mesének olvassátok el, nézzétek meg Az almafácska meséjét: 

http://dydudu.hu/diafilm/012/12.html  

 https://videakid.hu/videok/mese/az-almafacska-meseje-

diafilm-diavetites-gyerekmese-hangulatos-

ylKCr6w5mUA4NnFz  

Mennyi különböző énekesmadár van a kertekben? Próbáljatok 

meg minél többet felismerni, meg is hallgathatjátok a különböző 

csivitelésüket…: 

https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw&t=19s  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdk-

03jDXFSuma4SCJlKFMJTnDOLJyXFN 

https://www.youtube.com/watch?v=pI4gOzUiaio  

  

http://dydudu.hu/diafilm/012/12.html
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Egészítsétek ki a közmondásokat 
 
1. Várja, hogy a sült ____a szájába repüljön.  

2. Ritka, mint a fehér _____. 
3. Kövér, mint Márton ______. 
4. Más _____ ékeskedik.  
5. Úgy bánik vele, mint a hímes ______. 
6. Egy _____ nem csinál nyarat.  
7. ______ tolláról, embert barátjáról.  
8. ______ lehet vele fogatni.  
9. ______ mondja ______-nek, hogy nagyfejű.  
10. Nyeli, mint ______ a nokedlit.  
11. Ha már _______, legyen kövér!  
12. Jobb egy _______ tíz tyúknyaknál.  
13. Sokat akar a _______, de nem bírja a farka.  
14. Vak ________ is talál szemet. 
15. Jobb ma egy ________, mint holnap egy túzok. 
16. Azt csiripelték a ________. 
17. Sok _______ disznót győz. 
 
Megoldás: galamb, holló, lúdja, tollával, tojással, fecske, madarat, madarat, bagoly, veréb, kacsa, 
lúd, lúdnyak, szarka, tyúk, veréb, verebek, lúd. 
 

Nagyobbaknak: Játszhattok Bagolyés Madár Sudokut is! Minden sorban, oszlopban 

és vastag négyzetben csak 1 darab lehet az adott színből. Vágjátok ki az árbákat az 

alsó sorból, és ragasszátok, vagy rajzoljátok be a megfelelő négyzetekbe. 

 



 

  



  



 

  



 

 



 



 

 


