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Madarak-fák napi forgó
6x30 perces komplex, interaktív csapatverseny 
(magyar, természetismeret, ének-zene, tánc és 

dráma, testnevelés, vizuális kultúra)

Ez a tanegység egy vagy több osztályt, illetve évfolyamot megmoz-
gató csapatverseny a madarak-fák téma interaktív, több érzékszer-
ven és tevékenységen keresztül való élményszerű feldolgozására. 

Áttekintő vázlat
2.0 Játék indítása  15-20 perc
2.1 Első helyszín: Gesztenyefa – papírkollázs  25+5 perc 
2.2 Második helyszín: Madárhangok  25+5 perc
2.3 Harmadik helyszín: Legendák  25+5 perc 
2.4 Negyedik helyszín: Kitalálós  25+5 perc 
2.5 Ötödik helyszín: Táncos, mozgásos, énekes játék  25+5 perc 
2.6 Hatodik helyszín: Fecskeiskola – mozgásos játék  25+5 perc 
Összesen:  kb. 20 + 6x (25 + 5) = kb. 200 perc
 (Helyszínenként 25 perc tevékenység + 5 perc helyszíncsere)

A tanegység feladatsora lejátszható osztálykeretben, de egy kis 
rászervezéssel az egész alsó tagozatot megmozgató csapatverseny 
lehet. Ebben az esetben vagy több forgót kell kialakítani, vagy 
a további feladatok segítségével kell új helyszíneket alkotni. Ha 
iskolai rendezvényben gondolkodunk, érdemes vegyes korosztályú 

csapatokat szervezni, amelyekben minden évfolyamból vannak gyerekek.

Csapatok szervezése:
A gyerekeket osszuk négy-öt fős csapatokba! Maximum annyi csapatunk lehet, 
ahány helyszínünk lesz, mivel a csapatverseny forgószínpad-szerűen működik. A 
feladat elvégzése után minden csapat átmegy a következő állomásra.

Helyszínenként rendezzük át a termet (termeket), állítsuk be a technikát, ké-
szítsük be az eszközöket! Ezek felsorolása a helyszínhez kapcsolódó feladatok 
leírásánál található.

Értékelés:
A csapatok indításkor kapják meg az értékelőlapjukat!
A feladatok egy része pontozással értékelhető. A művészeti feladatoknál azonban ne 
a teljesítmény legyen a pontozás alapja, hanem a hozzáállás, jókedv, esztétikai érték!
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
tisztában a játék céljával 
és rendjével.

Mit fogunk csinálni?
Szervezési feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csapatértékelő lapok

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak élőhelyének 
megismerése és ábrá-
zolása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Kollázskészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Félíves vagy A3-as 
műszaki rajzlap, gyűrt és 
„használt” csomagoló-
papír, krepp-papír minél 
több színben
Olló, ragasztó

FELADATOK LEÍRÁSA

2.0 Játék indítása 

A gyerekek lehetőleg úgy érkezzenek a játék helyszínére, hogy már kialakították a 
csapatokat! Üdvözöljük őket, határozzuk meg a feladatot és a célt, majd osszuk ki 
a csapatértékelő lapokat!

2.1 Első helyszín: 

Gesztenyefa – papírkollázs 

2.1a 
Olvassátok el Géczi János: A gesztenyefának, valamint Nemes Nagy Ágnes: Cifra 
palota című versét! 
Beszéljétek meg, mi a pagoda és mi a palota szó jelentése! 
• Miben hasonlítanak egymásra? 
• Miben különböznek egymástól? 
• Miben hasonlít mindkettő a gesztenyefára, illetve a virágjára? 

2.1b 
Készítsétek el a „Gesztenyefa madárpalota/pagoda” képét közösen, a költői kép 
illusztrációjaként, papírkollázs technikával! Különböző színű és minőségű papírok 
tépésével, vágásával, gyűrésével, hajtogatásával és ragasztásával alakíthatjátok ki 
a formát. 

Vedd figyelembe!
A papírkollázs készítésénél különböző színű és minőségű papírok tépésével, 
vágásával, gyűrésével, hajtogatásával és ragasztásával alakítjuk a képet. Ehhez 
minél többféle színű és minőségű papírra lesz szükségünk. Jól használhatók az 
ajándékcsomagoló papírok (nyilván csak a tiszták!), az sem baj, ha gyűröttek. 
Érdemes ezeket egész évben gyűjteni, nemcsak a pedagógusnak, hanem a gyere-
keknek, szülőknek is.
A feladat önálló rajzórai feladatként is alkalmazható. Ebben az esetben igé-
nyesebb egyéni munkák is születhetnek, több előkészülettel, saját maguk által 
festett papírok használatával. 
Néhány kollázsötlet elérhető a Reftantáron.
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25+5
perc

15-20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak és madárhan-
gok megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Hangfelismerés
Hangutánzó szavak 
gyűjtése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott feladatsor

JEGYZETEIM

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam a mustármag példázata: „…fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi 
madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 13,32)

2.2 Második helyszín: 

Madárhangok

2.2a Hangfelismerő 
A Reftantárról kinyomtatott feladatsorokat osszuk ki!
Olvassátok el Zelk Zoltán: Mi illőbb az égre című versét! A versből kiválogattunk 
néhány gyakoribb madarat. Vajon hánynak ismeritek fel a hangját? Párosítsátok 
össze a Reftantáron a Madárhangok című tankocka képeit a madarak hangjával! 

Ha sikerült, megfigyelhetitek a „buksi fejű, kicsiny őszapó” képét, hangját az 
Őszapó című videón is. (A tankocka és a videofelvétel elérhető a Reftantáron.)

2.2b
Olvassátok el a szöveggyűjteményből a Hogyan tanultak meg énekelni a mada-
rak? című lett népmesét, majd töltsétek ki a hiányos táblázatot! 

Madár neve Hangja Mihez hasonlít?

Sülő zsír fröccsenése

kár-káár

Kakukk

Találjátok ki, és írjátok bele a táblázatba, hogy szerintetek „mit mond” és mihez 
hasonlít a tankockán látott madár hangja!

Madár neve Hangja Mihez hasonlít?

Fecske

Cinke

Feketerigó

Csóka

Csíz

Gólya

Gerle

Őszapó
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Helyezkedjünk a legen-
dában szereplő madarak, 
fák nézőpontjába. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: ének, ima-
szöveg írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott Madarak-fák 
forgó 
– Krisztus-mondák fájl 
Madárhatározó

Vedd figyelembe!
A hangazonosító feladatot csak akkor játszhatjuk, ha a gyerekek rendelkezésére 
áll olyan laptop/multimédiás tábla, melyen hanglejátszás is lehetséges.
Megoldások:

A-fecske
B-cinke
C-őszapó
D-csíz
E-csóka 
F-feketerigó
G-gólya
H-gerle

Az első táblázat hiányzó információi:
fecske – csirip, csirr
varjú – korholó szavak
Ku-ka, ka-kukk – csúfolódás

2.3 Harmadik helyszín: 

Legendák 

2.3a 
Olvassátok el a szöveggyűjteményből Arany László: Krisztus-mondák című művét, 
utána töltsétek ki közösen a képes táblázat üres ablakait! 
Ha nem ismeritek fel a madarakat, használjátok a madárhatározót! (Lásd: pacsir-
ta – mezei pacsirta, galamb – galambok, gerlék)

2.3b 
Írjatok a pacsirta nevében egy rövid hálaadó éneket, valamelyik madár és fa 
nevében pedig egy bűnbánó imádságot, amelyben emeljétek ki azt is, hogy mi 
minden jót tesz az embereknek!

Vedd figyelembe!
A Madarak-fák forgó – Krisztus-mondák című fájlt ki kell nyomtatni annyi pél-
dányban, ahány csoport van (elérhető a Reftantáron).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madár- és fa-szerep-
helyzetbe helyezkedés 
bemutatkozással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Találós szövegek meg-
fejtése 
Bemutatkozó szöveg 
írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Nyomtatott szöveg 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madárkarakterek ala-
kítása szerepjátékkal, 
táncos-énekes tevékeny-
séggel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Vers olvasása és 
értelmezése
Szerepjáték, tánc
Ének ritmuskísérettel

JEGYZETEIM

2.4 Negyedik helyszín: Kitalálós 

2.4a 
Melyik fa vagyok én? Melyik madár vagyok én? Olvassátok el közösen a madarak 
és fák bemutatkozását és találjátok ki, kik beszélnek! (A szöveg megtalálható a 
Reftantáron.)

2.4b 
Fogalmazzátok meg ti is közösen egy fa és egy madár bemutatkozását, hasonló 
stílusban és terjedelemben! Ugyanazok a fák és madarak nem mutatkozhatnak 
be még egyszer.

Vedd figyelembe!
A kitalálósok szövegét annyi példányban kell kinyomtatni, ahány csoport van. 
Megoldások:
Fák:

1. Fenyő
2. Szomorúfűz
3. Nyír
4. Tölgy
5. Vadgesztenye
Madarak:
1. Bagoly
2. Szajkó
3. Szarka
4. Vetési varjú
5. Fácán

2.5 Ötödik helyszín: 

Táncos, mozgásos, énekes játék 

2.5a 
Hallgassátok meg Gryllus Vilmos: Kárókatona című dalát (elérhető a Reftantá-
ron), és olvassátok el a szövegét is a szöveggyűjteményből! 
Figyeljétek meg, milyen szereplehetőségek vannak benne (Karókatona, Pelikán, 
Káróné, gyerek vagy gyerekek)! A harmadik versszak több párbeszédváltással is 
értelmezhető.
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JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Utánzó mozgásjátékokkal 
a mozgástanulás átélése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, ügyességi 
feladatok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Hulahoppkarika
Pingponglabda
Tereptárgyak
Gumipertli
Stopper vagy telefon

2.5b 
Készítsetek a dalhoz mozgásos, táncos koreográfiát (egyfajta élő animációt), amit 
azután adjatok is elő! Tehát csak olyan mozgások jöhetnek szóba, ami előadható, 
és amire képesek vagytok. Megtanulhatjátok a dalt, és énekelve, a dalt ritmus-
hangszerekkel kísérve is előadhatjátok. Ha ez nem megy, lehet playback előadás 
is, szájmozgással, ritmuskísérettel.

2.6 Hatodik helyszín: 

Fecskeiskola – mozgásos játék 

Olvassátok el Móra Ferenc: Madarak iskolája című művét! Most mi is fecskeisko-
lát fogunk játszani. (Amennyire tőlünk telik.)

1. feladat: Repüléspróba
 Egy vagy több hulahoppkarika a földön: ez lesz a fészek. A kisfecskék a fészek-

ben gyülekeznek. A tanító a fészektől távolabb áll, a fecskéknek oda kell „re-
pülni” (egy ugrással átugrani) hozzá. A játékot több körben megismételhetjük, 
növelve a távolságot. 

2. feladat: Légykapó
 A tanító pingponglabdákat dob a fecskék irányába. Hányat kapnak el?
3. feladat: Cikázó ugróiskola (repülés-előkészítés)
 Alakítsunk ki székek, asztallábak, gumipertlik segítségével egy cikázó mozgást 

igénylő akadálypályát, melyen ugrásokkal lehet keresztülhaladni! Mennyi idő alatt 
tudja megtenni a csapat egyéni váltásokkal? Az időt is mérhetjük (pályarekord).

4. feladat: Mozgásfokozatok 
 Az akadálypályát, illetve a pályán való haladást alakítsuk át különböző foko-

zatúvá! Milyen fokozatok lehetnek, amivel különböző „iskolákat” járnak ki a 
fecsketanulók?

Variáció
A gólyatanulók pedig a gólyalépést gyakorolhatják:
A gyerekek lépkedjenek gólyalépéssel, vagyis nyújtott lábbal gumiról gumira! 
Minden lépésnél lépjenek rá a gumiszalag következő részére, és a talpukkal szo-
rítsák le a földre! (Lásd még az áprilisi Dalnokok Háza téma Lalák és Lilik című 
tanegységében: Lápi tornaóra; 08-3/5.3)

Vedd figyelembe!
Az akadálypályán való cikázás nem egyszerre, hanem váltóverseny formájában 
történik. A pályán vagy körbe haladva, vagy oda-vissza haladva jutnak vissza a 
gyerekek a kiindulópontra.
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