
JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Betűforma és madárka-
rakter kapcsolatának, 
hasonlóságának felfe-
dezése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képversek megfigyelése, 
beszélgetés
Képversek alkotása ma-
dárnevekből

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajzesz-
közök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A madárhangok hangzós 
és „színes” világának 
megmozgatása több 
érzékszerven keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Információk keresése 
ismerettartalmú szöve-
gekben
Hangpróba: hanghatások 
ritmushangszerekkel
Hangok és színek 
kapcsolata, színskála 
festéssel

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Madár-betűportré

Figyeljük meg Géczi János: Gólya-vers, Rigó-vers című képverseit a gyerekekkel, 
és beszélgessünk:
• Tetszenek-e ezek a madárportrék? Miért?
• Kifejezik-e a madár karakterét? Hogyan jellemzik a madarat? 
• Hogyan használja fel a madár nevét, a kezdőbetű formáját az ábrázolásban a 

költő? 

Milyen madarakat, madárneveket lehetne még hasonló képi játékkal ábrázolni? 
(Például lappantyú, ökörszem, cinke, veréb, vadliba, sas stb.)
Próbáljátok ki! Készítsetek ti is madár-képverseket betűgrafikával!
(A betűgrafikára egy teljes rajzórát is rászánhatunk.)

7.2 Madárhang- és színskála  

Olvassuk el Áprily Lajos: Koncert című versét a Reftantáron! 
A gyerekek keressék meg a versben a madárneveket! 
Kis csoportokban keressék meg a madarak leírását madárhatározóban, madaras 
könyvben (minden csoport kapjon egyet)!
• Melyik madárnak milyen hangja van? 
• Milyen hangutánzó szavakkal, kifejezésekkel lehet a hangjukat utánozni?
• Mi az a kasztanyetta? 
• Milyen hangszerekkel, hangadó eszközökkel (tárgyakkal) tudnátok a madarak 

hangját visszaadni? 
Rendezzetek madárhangutánzó hangpróbát! A munka folyhat tovább kis csopor-
tokban, aminek végén bemutatják egymásnak a csoportok a madárhangokat.

A hangokhoz milyen színek társulhatnak? Fessenek a gyerekek temperával vagy 
vízfestékkel minden madárhoz egy színskálát azokból a színekből, amelyek a 
madárra jellemzők, illetve amilyen színhatást keltenek bennük a madárhangok! 
Például: melyek a „halk” színek, vagy a „cserregő” vagy a „rikoltó” színek?
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
madárhatározó, madaras 
könyv (például: Európa 
madarai)
Ritmushangszerek, hang-
adó tárgyak
Rajzlap, anyagok, eszkö-
zök a festéshez

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Egy különös hangulatú 
madaras este átélése 
a vers befogadásával, 
képalkotással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értel-
mezése
Képi információk keresé-
se könyvekben
Papírapplikáció, papír-
kollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy 
madárhatározó, madaras 
könyv (például: Európa 
madarai)
Anyagok, eszközök a 
papírapplikációhoz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Dráma és humor átélése 
versek által, alkotó alkal-
mazása versírásban.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rímkitaláló játék
Zenehallgatás, 
Rímkeresés, versírás

JEGYZETEIM

Variáció
A hangpróbához hangszerkészítést is kapcsolhatunk, ami során egyszerű sípok, 
ritmushangszerek készíthetők.

7.3 Madaras este  

Olvassuk el Buda Ferenc: Esteledik című versét a Reftantáron! 
Majd mutassuk be a versben szereplő madarak röpképét (kitárt szárnyú 
árnyképét), vagy csoportmunkában keressék ki azokat a gyerekek egy madárha-
tározóból, madaras könyvből!

Beszéljük meg, milyen színek szerepelnek a versben, illetve milyen színekkel 
festenénk meg mi egy ilyen estét!
Készítsenek a gyerekek papírapplikációt, papírkollázst a lemenő napban madár-
sziluettekkel! Csoportban is dolgozhatnak, akkor kevesebb idő alatt is hatékony 
munkával készülhet el a kép.

7.4 Madárrímek és badarok

7.4a Madárdrámák 
Rímkitaláló: Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató című versének egy-
egy jellemző versszakát olvassuk fel találós kérdésként, a páros rímek második 
rímszava nélkül! A gyerekek feladata, hogy a hiányzó helyre kitalálják a megfelelő 
rímszót (több jó megoldás is elképzelhető).

Mért tanulnak a kis vércsék? 
Azért, hogy a leckét ………….. (értsék). 
Tanítójuk egy hasas, 
pápaszemes, lomha …….. (sas).
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Madarak megeleveníté-
se, „érzékítéssel” való 
kiemelése az informáci-
ók világából. 

– Mondja, kedves csalogány,
miért olyan …………….. (halovány)?
– Elhagyott a kedvesem,
éjjel-nappal …………….. (keresem).

Bródy János feldolgozta a vers néhány (más) részletét, amelyet Koncz Zsuzsa 
előadásában megnézhetünk együtt, majd a Bródy-dallamra megtanulhatjuk éne-
kelve is a többi, madarakról szóló versszakot is.
(Elérhető a Reftantáron.)

7.4b Badar madarak 
Folytassuk a rímkitalálót Varró Dániel: Badar madárhatározó című versé-
nek egy-egy versszakával, majd olvassuk el a többi versszakot is!

Szép madár a szalakóta,  
ám fölöttébb …………. (kelekótya).  
Nem pisilt már ………….. (hetek óta),  
szép madár a szalakóta. 

Szép madár a vörösbegy,  
nincsen rajta ………….. (fölösleg).  
Kedvence a …………… (rumos meggy),  
szép madár a vörösbegy. 

Rímalkotó játék
Keressenek a gyerekek további közismert és kevésbé ismert, érdekes madár-
neveket a madárhatározóban! Majd keressenek a madárnevekhez illő érdekes, 
vicces rímszavakat! 
Ha jól megy a rímkeresés, alkothatnak a segítségükkel rövid, 2-4 soros kis verseket.
Végül olvassák fel a vállalkozók a madárverseket!

7.5 Madárhang-lista

A madárhangok sokféleségét nyelvünk hangutánzó szavakkal őrzi. Hermann Ottó 
gyűjtése alapján ilyen sokféleképpen szólnak a madarak. Olvassuk fel versként A 
madár szava értelmezve című felsorolást a Reftantárról!

Madárutánzó
Válassz egy madarat a felsoroltak közül! Utánozd a madár hangját és mozgását! 
Keress a madárról képet, videofilmet, leírást az interneten! Rajzold le a rá jellem-
ző helyzetben és pózban a madarat! 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangos olvasás, hang-
utánzók megfigyelése
Mímes, mozgásos játék
Információk gyűjtése, 
könyvtár- és internet-
használat
Karakteres madárrajz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszközök

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A madarak szerepében 
szimbolikus átélése a 
segítségnyújtásnak.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Madarak képének meg-
figyelése, párosítása a 
nevükkel
Dramatikus olvasás és 
feldolgozás, vagy bábké-
szítés, bábjáték

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Madárhatározó, madaras 
könyv 
Rajzlap, rajzeszköz
Olló, ragasztó, hurka-
pálca, szalmaszál vagy 
szívószál

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás útján átélni egy 
madártulajdonságot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos helyfoglaló 
játék

JEGYZETEIM

Madárcsalád élete
Néhány fős kis csoportokban válasszatok ki egy-egy madarat! Játsszátok el a ma-
dárcsalád életét! Például amikor etetik a fiókát, vagy tanítják röpülni. A madarak 
csak mozgással és madárhangokkal kommunikálhatnak.

Vedd figyelembe!
A feladatsor átvétel Miklya Zsolt: Játékkosár című könyvéből (Parakletos 
Könyvesház, 2015).
Komplex természetismereti-nyelvi-művészeti óra, órablokk építhető rá, akár 
könyvtár- vagy internethasználattal is egybekötve.

7.6 A fecske és barátai

Olvassuk fel a gyerekeknek Kormos István: A fecske meg a szalmaszál című me-
séjét a Reftantárról, ami a mesesarok egyik tavaszi meséje lehet! 

Melyik az az öt madár, akik a mesében szerepelnek? Fel tudjátok sorolni? – vil-
lásfarkú fecske (füstifecske), sárgarigó, búbos banka, bajszos sármány, szénfejű 
cinke (széncinege)

Keressük meg a versben szereplő madarakat egy madárhatározóból, madaras 
könyvből, vagy párosítsák a gyerekek a nevüket a képükkel a Fecskemese című 
tankockán, a Reftantáron! A színre lépés sorrendjében sorba is állíthatják őket.

A mű alkalmas rá, hogy dramatizáljuk, vagy bábokat készítsünk hozzá és elbáboz-
zuk. Síkbábok készítésére egy teljes rajzórát is rászánhatunk, ahol a gyerekek 5-6 
fős kis csoportokban dolgozhatnak.

7.7 Fészekfoglaló kakukk

Kiváló energetizáló játék, alkalmas tematikus órablokk, szabadtéri témanap be-
vezetésére. Tanítási óra is indulhat az udvaron egy fészekfoglaló játékkal.
Játékleírás: Csukás István: Kakukkjáték (elérhető a Reftantáron).
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