
„ Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel 

számolsz, ültess fát. Ha a terved egy életre szól, embert nevelj.” 

 

MÁJUS 10.  

A MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

„1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos 

madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon 

először a madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Apponyi Albert 

vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a 

tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét 

megismertesse. Megünneplésének időpontja változó.” 

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség 

 

 

Projekt címe: Madarak, fák napja 

Projekt helyszíne: Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola és külső helyszínek 

Projekt kiemelt célja: Alakuljon ki a gyermekekben a madarak és fák iránti pozitív beállítódás  

Általános célok: 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 gyerekek képesek lesznek: Életkoruknak megfelelően képesek lesznek a madarak és fák 

megóvására, védelmére. Felnőtt segítséggel hozzájárulni a madarak és a fák gondozásához. 

Közvetlen előzmények: Egész évben a fák, madarak folyamatos megfigyelése (az iskola 

udvarán, Balatonparton).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Játékgyűjtemény 
 Milyen madár vagyok?  

Az tanító egy állatképet tűz az egyik gyerek hátára úgy, hogy a kiválasztott gyermek ne lássa azt. A 

gyermek háttal fordul a csoportnak, hogy mindenki lássa, hogy milyen állat „lett belőle”. Kérdéseket 

tesz fel a többieknek, hogy kitalálhassa, hogy milyen állat ő. A többi gyermek csak igennel, nemmel és 

talánnal válaszolhat. 

Fülelő  

A gyermekek feküdjenek hanyatt a fűben, csöndesedjenek el, csukják be a szemüket. Aki először 

madárhangot hall, emelje fel a kezét.  

Fecskék a dróton  

A tanító egy hosszú vonalat karcol a földre bottal vagy kővel. A gyerek a játéktéren futkároznak, jelre 

a vonalra állnak. Az a legügyesebb kisfecske, aki elsőnek áll a vonalra. 

Csibék és a héja  

A gyermekek a játéktéren egy - egy bokor vagy fa mellé állnak. Ez a ház. A fogó – a héja – egy 

magasabb helyről, pl. fatönkről, kőről figyel és a házak között futkározó csibékből igyekszik egyet-

egyet elkapni. „Áldozatait” a fészkébe gyűjti. 

 

Kreatív ötletek, alkossunk! 

 



 

 

 

 

 



Dalok madarakról 

 

Ha viharjő a magasból(Weöres)  

Három madár tollászkodik (Kodály-Weöres)  

Fecskét látok 

Gólya bácsi, gólya 

Gólya viszi a fiát 

Gólya, gólya, gilice 

Ha a világ rigó lenne 

Tó vize tó vize csupa nádszál 

Kis kacsa fürdik 

Vígan dalol a madár 

A Cinege cipője 

Erdő erdő 

Nád a házam teteje 

Az árgyélus kismadár 

Száll a madár ágról ágra  

Fülemüle 

 

Dalok fákról 

A Faiskolában (Halász Judit) 

Ballada három falevélről 

Orgona ága, barackfa virága 

Körtéfa 

Hull a szilva 

Cseresznyefa ága 

A Négy vándor jár körbe-körbe (Bárdos – G. Szabó) 

 

 

 

 



Egyéb ötletek a témához: 

 Udvari fákról mintavétel, zsírkrétával nyomat készítés 

 Fák törzsének mérése öleléssel, madzaggal  

 Fészekrakás gyűjtött gallyakból, fűből 

 Madaras, fás puzzle 

 Tabló készítése a gyűjtött anyagokból, újságokból kivágott képekből 

 Az év madara és fája megismerése 

 Madarak jellemző tulajdonságai 

 Örökzöldek és lombhullatók 

 Fák és cserjék összehasonlítása 

 

Több feladatlapot csatoltam a témához segítségként! 

 

 

 

Kisignáczné H. Viktória 


