
 
 
 
Madarak és fák napja: május 10 
 
 
 
SÉTA , KIRÁNDULÁS KÖZBEN, AZ UDVARUNKON: 

- Gyönyörködjünk a zöldellő fákban.. 
- Nevezzük meg a fákat,terméseiket. 
- Melyek lombhullatók,örökzöldek.. 
- Mi szükséges a fejlődésükhöz.. 
- Mi a különbség fa és bokor között.. 
- Hallgassunk madárcsicsergést... 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=62N0M1Tz0T4&feature=emb
_logo  
- Öleljünk meg a fákat 
- Gyűjtsünk madártollakat, ágakat.. 
- Telepítsünk madárodúkat.. 
- Ültessünk fát, bokrot, cserjét... 
- Figyeljük meg az "életet"a fák törzsén, a fa gyökerei, lombjai között. 
-  Gyűjtsetek faleveleket és hasonlítsátok össze őket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=62N0M1Tz0T4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=62N0M1Tz0T4&feature=emb_logo


Mese: 
A KISMADÁRRÓL, AMELYIK NEM AKART ÉNEKELNI 
Hát így történt: 
 
A ház ablaka előtt nőtt egy fa. Se kicsi, se nagy, ágait pedig úgy nyújtogatta fel a magasba, 
mintha karjai lettek volna. Körülötte nem volt se tél, se nyár, de pirosalmás ősz sem - csak 
olyan télutó, tavaszelő. Nem fenyegetett a fagy, de nem esett még az eső. Vándorúton járt a 
nap, nedves volt a föld, lágyan lengette a nyitott ablak függönyét a szél. 
 
Egy vékonyka ágra pici tollgombolyag telepedett. Egy kismadár. Ugrált az ágon, csőrével 
kopogtatta, farkát mozgatta, s hol erről, hol arról az oldalról kukucskált lefelé. 
 
Nem volt ez a madár se kék, se zöld, sárgának se lehet mondani - egyszerű kis szürke jószág 
volt, fekete szemekkel. 
 
Üldögélt a fán, és így csivitelt magában: 
- Ugyan mit csináljak?...Énekelni nem fogok, nem akarok, nem szeretek...de hát akkor mit 
csináljak, valami mást?... 
Moziba nem mehetek - nem engednek be. Csokoládét nem ehetek - mert ki veszi meg 
nekem? Kakaót nem ihatok - mert azt sem tudom, mi fán terem... 
Korcsolyázni nem mehetek - mert nincs korcsolyám, jég sincs, és a madarak nem is szoktak 
korcsolyázni...igazán nevetséges lenne egy korcsolyázó kismadár... 
 
Fejecskéjét csóválta, és tovább morfondírozott: 
- De hát mit csináljak, ha nem akarok, nem szeretek, és nem is fogok énekelni?... 
Fürödhetek a csermelyben vagy a homokban. 
Röpködhetek a levegőben, és úgy tehetek, mintha kis repülőgép lennék. 
Felcsipegethetem a magvakat, amiket a gyerekek szórnak nekem. 
Fészket is rakhatok itt, ezen a vékony ágon. Ez utóbbi ötlet nagyon tetszett a kismadárnak. 
 
- Jó gondolat - csivitelte, és mindjárt munkához is látott. Összeszedett mindenféle 
szalmaszálat, gallyacskát, füvecskét, papírkát - és dél felé már készen is volt a fészek. 
 
És ekkor a szürke kismadár kényelmesen elhelyezkedett a saját fészkében ( éppúgy, mint mi 
a szobánkban), berzenkedett, tollászkodott egy kicsit, aztán csőrét a szárnya alá dugta, 
szemét becsukta, és így szólt: 
- Most pedig aludni fogok. 
 
Meghallotta ezt a fa, és rámondta: 
- Jól van, hadd aludjon. 
 
És vékony ágacskáin kibontotta az apró, élénkzöld, selyempuha és selyemfényű leveleket. És 
a zöld levelekből tetőt hajtott a fészek fölé. 
 
Meghallotta a szél, és ő is rámondta: 
- Jól van, hadd aludjon. 
 



És a levelek közé ezüstös rügyeket fújt, melyek tapadósak voltak, mint a mézcukor. Ezekből a 
rügyekből lett kerítés a fészek körül. 
 
Meghallotta az eső is. 
 
Mint nedves madár, hullott a fára, és előcsalta a rügyekből a virágokat. Nagy, sima, 
tavaszillatú, rózsásfehér szirmokat. És a virágok szépen feldíszítették a fészket.S hát a nappal 
mi történt? Vándorolt, vándorolt az égen az óriási, forró nap, mígnem végül megállt a fészek 
fölött. 
 
És ekkor, e kis meseféle végén, felsusogott zöld lombjaival a fa, illatozni kezdett, rózsaszín 
virágba borult, zümmögő méhraj körülcsengettyűzte, és ekkor az egyszerű és teljesen szürke 
kismadár - elkezdett énekelni. 
 
Rajzold le, milyennek képzeled a kismadarat.  
Vagy színezd ki az alábbi színezőt: 
 
 

 
A nagyravágyó feketerigó 
https://www.youtube.com/watch?v=oRIs-G8P3UQ 
 
A kóró és a kismadár 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jG3mMLQu6vE&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oRIs-G8P3UQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jG3mMLQu6vE&feature=emb_logo


 
Vers: 

GAZDAG ERZSI: ÁLMOMBAN 

Álmomban hol jártam? 

Erdőben. S mit láttam? 

Két nyulat, két szarkát, 

kop-kop-kop, víg harkályt. 

 

A nyulak füleltek, 

két lábra leültek. 

A szarkák csörögtek, 

csörögve pöröltek. 

 

A harkály, kop-kop-kop, 

koppantott egy nagyot. 

Elillant az álmom, 

még most is sajnálom. 

 
 

Énekhallgatás: 
Gryllus Vilmos Kémény tetején 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=Sa3Jl_mx9Xg&feature=emb_logo  
 

 
 
 
A „Madárles” madárfigyelő webkamerák képe. Figyeljétek ti is! 
https://madarles.hu/ 
 

 A fekete gólya 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=Sa3Jl_mx9Xg&feature=emb_logo
https://madarles.hu/


 
Készítsetek virágzó fát 

                  
 
 
 
 
Készítsetek madarat 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Melyik állat hol lakik? Kösd össze! 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


