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1. Ez a játék hasonlít a számháborúra, de számok helyett madárneveket 
írunk a résztvevők fejkártyájára.

2. Kijelöljük a játék területét. Ez lehet elméleti határ, vagy a felnőttek/
tanárok is jelölhetik állomáshelyükkel a terület határát. A gyerekekkel 
megbeszéljük a játék menetét, illetve a szabályokat.

3. A játék menete: A gyerekeket két csapatra osztjuk. Az egyik csapat el-
rejti a zászlóját. A másik csapat célja a zászló megszerzése. A játék 
során a csapatok az ellenfél játékosait azzal ejthetik ki, ha leolvassák 
fejkártyájukról az arra ráírt madárnevet.

4. Az első forduló után a csapatok szerepet és helyet is cserélnek, és a 
másik csoport rejti el a kijelölt területen a zászlóját.

5. A játék 2 győzelemig (nyert forduló) tart. 

• Hívjuk fel a tanulók figyelmét a játékszabályok betartására, melyeket 
előre rögzítsünk szóban a játékosokkal és a játék vezetőjével közösen! 
Pl. szabályos-e a földimádás, égimádás stb.

• A csapatok megalkotásánál a gyerekek akár két csapatkapitány válasz-
tásával saját maguk is két csapatra válhatnak, de egymást kevéssé is-
merő gyerekek esetében egy, már bevált módszerrel alakítsunk ki két 
hasonló esélyekkel induló csapatot!

• A madárkártyákra célszerű azonos hosszúságú madárneveket felírni. 
A madárkártyákra célszerű vastagon fogó, messziről is jól olvasható 
színű filctollal felírni a madárneveket.

• Amennyiben a csapatoknak nincsen ideje, vagy lehetősége saját zász-
lót készíteni, úgy célszerű lehet a zászlót kendővel (mindkét csapatnak 
külön színű, jól látható és felismerhető) helyettesíteni.

• A játék megvalósítható úgy is, hogy az erdei iskolában megismert nö-
vény- és állatfajok kerülnek a fejkártyákra. Egy másik variációban pe-
dig az erdei iskola alatt megismert madárfajok kerülnek a fejkártyákra, 
hosszúságuktól függetlenül.

1. melléklet: Azonos hosszúságú madárnevek

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

HELYSZÍN: 
erdőben kijelölt, 
kb. 1 focipálya mére-
tű terület. Célszerű 
fás-bokros, de vi-
szonylag sík területet 
választani a rejtőzkö-
dés miatt.

ANYAG, ESZKÖZ:
2 különböző zászló
(lehet a gyerekek által 
készített is) 
+ fejkártyák 
(eszközök: kartonpapír 
+ vastag filctoll, gumi) 

MUNKAFORMA: 
csoportos (két csapat)

IDŐTARTAM: 
30 perc/forduló
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