
 

 

A Madarak és fák napját, minden évben május 10-én ünnepeljük. A hagyomány 

immáron több, mint 100 éves. Magyarországon először 1902-ben emlékeztek 

meg a madarak védelmének fontosságáról. 

 

Idén az év madara az erdei fülesbagoly 

 

 

Aranyosi Ervin: A bölcs bagoly 

Nem aludtam tegnap óta, 

majd leragad a szemem. 

Bölcs bagoly csak nappal alszik,     

mivel ez a szerepem. 

A holdfény, a csillagokkal, 

terülj asztalkát terít, 

pár egérrel és pocokkal 

bulizgatok reggelig. 

 



Madárfajok felismerése 

 

 

 

 

Bagoly  Cinege  

 

 

 

 

Feketerigó Gerle 

 

 

 

 

Sas  Sirály 
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Harkály       Fecske 

 

                          

 

Veréb        Fácán 

 



 

 

 

Mi a hiányzó szó? 

A fa teste akkor görbe,       

Ha nem egyenes a ... (törzse) 

 

A fa dísze, koronája, 

Napfény evéshez: a szája. 

Zöld és a fán jó sok él, 

Nem más, mint a ... (falevél) 

 

Vizet hogyha iszom,  

Szívószálként használom. 

Kapaszkodni segítenek, 

Sok kusza szál: a ... (gyökerek) 

 

Fák ruhája én vagyok, 

Rá erősen tapadok. 

Minden törzset megvédek, 

Jó pajzs vagyok: a ... (fakéreg) 

 



             

 

                  

 

                   

 



         

 

YouTube: 

Erdő Ernő Bácsi meséi: Miért van vastag kérge a fáknak? 

Az aranytojó madár (népmese) 
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. 

 

Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly 

Réges-régen együtt élt a holló meg a bagoly, békén éltek, jó egyetértésben. 

Együtt jártak élelem után, testvériesen megosztottak egymással mindent, nem 

láttak szükséget semmiben. A holló fehér volt. Fehér volt a bagoly tolla is. Sok 

évet megértek, megöregedtek, s ahogy őszültek, fehérebbek lettek a hónál. Azt 

mondja egyszer a bagoly a hollónak: - Megvénültünk anélkül, hogy valaha is 

szépek lettünk volna. Milyen szép tarka a többi madár tolla: piros, fekete, 

szürke. Bennünket, kettőnket csak a rövid nyarakon vesznek észre, amikor 

kizöldül minden. - Bizony - mondta a holló-, amikor a havon ülünk, senki sem 

vesz észre bennünket. - Fessük be egymást - tanácsolta a bagoly, - először te 

engem, aztán én téged. Ráállott a holló. Jó fekete, zsíros kormot kapart a mécses 

kanócáról, ecsetnek kihúzott egy tollat a farkából, és megkérte a baglyot, hogy 

üljön nyugodtan.  A bagoly egy kőre telepedett a holló meg szép óvatosan 

festeni kezdte a tollát. Körbejárta a követ, és fekete foltocskákat pöttyögetett a 

bagoly minden egyes tollára. Festette, ékesítette, és azt gondolta magában: 

„olyan gyönyörűre festem, amilyenre csak tudom! Ha meglátja a munkámat, ő is 



szépre festi az én tollamat!" Sokáig munkálkodott a holló. Elunta a bagoly az 

üldögélést, azt gondolta: „Agyon fáraszt ez a holló! Majd ha rákerül a sor, én 

megmutatom neki, hogy egy pillanat alatt el tudok készülni!" A holló végre az 

utolsó pöttyöt is rápöttyentette a bagolyra, és azt mondta neki: - Nézd, milyen 

szépre festettelek! Most szárítkozz meg a szélben, aztán te fess be engem! Úgy 

tett a bagoly. A szélben megszárítkozott, aztán megkérte a hollót, hogy üljön 

nyugodtan. A holló egy kőre telepedett, de a bagoly azt mondta neki: - Ne oda, a 

kő mellé ülj! Én másképp festelek téged. Hunyd be a szemed, csak akkor nyisd 

ki, ha szólok! Leült a holló a kő tövébe, összehunyorította a szemét, várt. A 

bagoly meg jó sok zsíros kormot gyűjtött, rátelepedett a kőre, és fejétől a farkáig 

végigöntötte a hollót. Az egy szempillantás alatt koromfekete lett. - No - mondta 

a bagoly -, most szárítkozz meg a szélben, aztán nyisd ki a szemed, és nézd meg 

magad! Egy pillanat alatt befestettelek, mégis észrevesz ezen túl mindenki télen 

is, nyáron is. Megszárítkozott a holló a szélben, aztán kinyitotta a szemét, 

megnézte magát, és rárivallt a bagolyra: - Mit csináltál velem! Koromfekete 

lettem; most majd messziről észrevesz minden nyulacska, minden egérke! Hogy 

szerzem meg magamnak az eleséget? Mindenki meglát!  - Hiszen magad akartál 

szép lenni! - mondta a bagoly. Most haragudott meg csak igazán a holló. - 

Mennyit vesződtem veled! Te most valóságos szépség vagy! Engem 

befeketítettél. Feketék lesznek a fiókáim is. Takarodj, bagoly, takarodj tőlem! 

Megijedt a bagoly. Messzire elrepült. Azóta fekete a holló, azóta pöttyös a 

bagoly. A bagoly most sem mer a holló szeme elé kerülni - fél tőle. 

 

Változzatok madarakká! 

Csipegessetek, mint a madarak a csőrükkel. 

 

            

 



Készítsetek fészket úgy, ahogy a madarak teszik! 

 

 

 

Tedd próbára az ügyességedet és megfigyelőképességedet! 

           

 



Keresd meg soronként, melyik a kakukktojás?                    Sudoku     

                                


