
Vándorok
60 perces távoktatási óra 

(magyar, ének-zene, természetismeret, 
vizuális kultúra)

A gyerekek a szövegeken és a multimédiás feladatokon keresztül 
ismerjék meg még jobban költöző madarainkat és a fecskéket. 

Áttekintő vázlat
6.1 Vándorok  60 perc

6.1a Költöző madarak  10 perc
6.1b Füstifecske  10 perc
6.1c Ismered-e a fecskéket? 10 perc
6.1d Madárfészek  30 perc

Összesen:  60 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Vándorok

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

6.1a Költöző madarak
Itt a tavasz, hamarosan megérkeznek a költöző madarak. Olvasd el a 
szöveggyűjteményből Lázár Ervin Öregapó madarai – Vándorok című történetét, 
majd oldd meg a csoportosító tankockafeladatot! A képeken látható madarak 
mind elköltöznek a hideg idő beálltával. Mely madarak szerepelnek a szövegben? 
Az i betű fölött elolvashatod a madarak nevét is.

JEGYZETEIM 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Öregapó 
madarai – Vándorok 
(részlet)
Gryllus Vilmos: 
Füstifecskék
Lázár Ervin: Öregapó 
madarai – A fecskék 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Papírtányérok
Fűzőlapok
Olló, ragasztó

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A fecskék alaposabb 
megismerése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Történetolvasás
Interaktív multimédiás 
feladatok: csoportosítás
Zenehallgatás, dalta-
nulás
Madárfészek készítése 
kollázstechnikával

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

60
perc



MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
Papírtányér, színes papír 
vagy fűzőlap
Vékony gallyak
Olló, ragasztó

JEGYZETEIM

6.1b Füstifecske
A fecskék leghamarabb március végén érkeznek hazánkba, megvárják az 
áprilisi enyhülést. A ház körüli állatsereg egyik legkedvesebb madara a fecs-
ke. Hallgasd meg Gryllus Vilmos Füstifecskék című dalát, és tanuld is meg! A dal 
szövegét megtalálod a szöveggyűjteményben.

6.1c Ismered-e a fecskéket? 
Ismered-e a fecskéket? Igen? Ez volt a válasza Jozsónak is, aztán Öregapó 
tanítványai csak kifogtak rajta! Olvasd el Lázár Ervin regényrészletét a fecs-
kékről (Lázár Ervin: Öregapó madarai – A fecskék [részlet]), és a szöveg alapján 
azonosítsd a fecskéket és az otthonukat is a tankockán! 

6.1d Madárfészek
Készítsd el a képen látható madárfészket, csak egy kicsit színesebben!
Szükséged lesz egy papírtányérra, néhány vékony gallyra, színes papírcsí-
kokra vagy fűzőlapokra, ollóra, ragasztóra. 
1. Válaszd ki a színes lapok vagy fűzőlapok közül, mely színekkel szeretnél dol-

gozni!
2. Vágj csíkokat a lapokból, vagy vágd le a fűzőlapok szélét, hogy hosszú csíkokat 

kapj!
3. Ragaszd rá a csíkokat és vékony gallyakat a tányérra a képen látható módon!  

A papírcsíkok széleit nem kell feltétlenül leragasztani! Túl is lóghatnak a tá-
nyéron!

4. A fészek közepére tojásformákat vagy madárformát ragaszthatsz, amit színes 
papírokból készíthetsz el.
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30
perc

10
perc

10
perc


