
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kovács András Ferenc: 
Májusi nóta
Marék Veronika: 
Madármentők 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz 
(számítógép, okostelefon 
a gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, színes papírok, 
olló, papírragasztó, 
cellux

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Énekesmadarak, rigó és 
sármány megfigyelése, 
megismerése irodalmi 
szövegeken, filmeken 
keresztül, képalkotással 
egybekötve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers és mese olvasása
Interaktív multimédiás 
feladatok: feleletvá-
lasztás, csoportosítás, 
természetfilmek megfi-
gyelése
Ablakkép készítése 
papírapplikációval

JEGYZETEIM

Májusi madaras ablak
45 perces távoktatási óra 

(magyar, természetismeret, vizuális kultúra)

Május 10-én van a madarak és fák napja, nem véletlenül. A hónap 
pezseg az élettől, életkedvtől, ami igazán zölddé és madárdallal 
teljessé teszi ezt az időszakot. Ebből a zsongásból csippenthe-
tünk távoktatási keretek között is, elég hozzá ablakot nyitni.

Áttekintő vázlat
6.1 Májusi madaras ablak min. 45 perc

6.1a Mesélő ablakszárnyak 10 perc
6.1b Madármentők 15 perc
6.1c Ablakképek min. 20 perc

Összesen:  min. 45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.
A szövegeket feldolgoztuk jelenléti óra keretein belül is (lásd az 
5. tanegységet), a két feldolgozást nyugodtan lehet kombinálni.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Májusi madaras ablak

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor és a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

6.1a Mesélő ablakszárnyak
Tudtad-e, hogy az ablaknak is lehet szárnya? Menj oda egy szárnyas ab-
lakhoz, nyisd ki, és „lebegtesd meg” kicsit a szárnyát vagy szárnyait! 

Olvasd el Kovács András Ferenc Májusi nóta című versét a szöveggyűjteményből, 
és figyeld meg, mi történik itt az ablakszárnyakkal!
Aztán keresd meg a helyes válaszokat a feleletválasztó tankockán!

Figyeld meg a sárgarigó, a citromsármány és a kerti sármány hangját a Madár-
hangok című tankockán, de előbb keresd meg a madarak helyét!
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6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

min. 
45 perc



6.1b Madármentők
A Májusi nóta című vers rigóról beszél, de nem árulja el, hogy milyen rigó-
ról van szó. Sárgarigó énekét hallhattad az előbb. Pedig van másféle rigó is. 
Figyeld meg most a fekete rigókat a Fekete rigók című tankockán, de előbb ke-
resd meg a madarak helyét!
Mi a különbség a hím (apa) és a tojó (anya) között? 
Ki eteti a fiókát? Hol eteti? Ez miért érdekes?

Olvasd el a szöveggyűjteményből Marék Veronika Madármentők című meséjét, 
amelyben Kippkopp és Tipptopp, a két gesztenyegyerek találkozik egy feketeri-
gó-fiókával!
Utána keresd meg a kérdésekre a helyes választ a feleletválasztó tankockán!

Tudtad-e, hogy a feketerigó-fiókák, miután kiugráltak a fészekből, a környező 
bokrok alatt várják a szülőktől az eleséget? A két szülő, főleg a hím, még két-há-
rom hétig eteti őket. Közben megtanulnak biztonsággal repülni, és önállóan táp-
lálékot szerezni. Rejtőszínük a lobok közt, az avarban jól elrejti őket. Jelzőhangok 
alapján az öreg madarak könnyedén megtalálják a fiatalokat, nincs szükségük 
emberi segítségre.

6.1c Ablakképek
Készíts madaras ablakképet színes papírokból kivágva, amit majd az egyik 
ablakszárnyra erősíthetsz. Szükség lesz hozzá rajzlapra, színes papírokra, 
ollóra, papírragasztóra és celluxra.
Az ajánlott mintán jól látszik, hogy a színes formákat hogyan illesztheted össze. 

Az elkészült ablakképet helyezd el az ablakon, aztán készíts róla egy fotót, és 
oszd meg az osztálytársaiddal!

JEGYZETEIM 
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MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Rajzlap, színes papírok, 
olló, papírragasztó, 
cellux

min. 
20 perc

15
perc


