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 Ki az, akit nem varázsolt még el soha a madarak csodálatos éneke, vagy ne kémlelte volna az

eget, hogy nézhesse a szédítő magasságokban szárnyaló madarakat? 

 Talán nincs is közöttünk olyan, akit ne nyűgöznének le ezek a különleges és rendkívül sokféle

állatok, akiket a világ minden táján megtalálhatunk.

Pályázati füzetünkben madarakhoz kapcsolódó feladatokat találsz, melyeket megoldva

sok mindent megtudhatsz ezekről az érdekes állatokról. 

 A  füzet  megoldásához  segítséget  nyújt  az  irodalomjegyzék,  illetve  internetes  forrás

megjelölés is, amely néhány feladat megoldása során megengedett.

 A füzetet 2023. április 28-ig (péntek, 18 óráig) lehet elküldeni a Dr. Kovács Pál Könyvtár és

Közösségi Tér Központi könyvtárába (9023 Győr, Herman O. u. 22.), vagy személyesen leadni

az intézmény felnőtt részlegében.

 A helyes megfejtők könyvjutalomban részesülnek!

 Az eredményhirdetés időpontjáról a nyerteseket e-mailben értesítjük.

Eredményes munkát és jó szórakozást kívánunk!

_____________________________________________________________________________________

ADATAID:

Név:....................................................................................................................……………………………………………………….

E-mail-cím:.........................................................................................................………………………………………………………

Telefonszám:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. feladat

Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Vagy valami más? 

A helyes választ írd a vonalra!

1.Milyen állatból fejlődtek ki a madarak a mai ismereteink szerint?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Mikor alakult ki az első madár?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Hogy hívták az első madarat?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Elérhető pontszám 6 /...

2. feladat

Mikor tartották a II. Nemzetközi Madártani Kongresszust?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ki  volt  az  első  vezetője  a  Magyar  Madártani  Intézetnek,  akit  a  madarak  atyjának  is

neveztek?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elérhető pontszám 6 /…..
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3. feladat

Kösd össze a madár nevét és képét a versrészlettel, ami róla szól!

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak

Hát te igazán megérted, amit a madarak beszélnek?
Nemcsak csipegnek, pityegnek, fütyülnek és csiripelnek?

           – Ó, dehogyis, szólnak mást is, van őnekik szavuk száz is, vagy talán még ezerszáz is!

 Pacsirta
A, Hallgasd csak a ……..,

azt mondja, hogy: “Nyitnikék!

Elolvadt a hó, a jég

ne aludjon kert, a rét,

az a dolguk: nyitni, nyitni,

virágot, rügyet kinyitni,

nyitni, nyitni, nyitnikék!”

                                Cinege

B, Ha nem felelsz, hát megmondja,

tavaly ősszel megszámolta,

ezer fán annyi dió,

hogy éppen egy millió!

Fiú! Fiú! Millió!

                                                  

                                     Rigó
C, Mindig csak az eget járja, földön fészkel, égen szárnyal,

sohase röpül a fára!

Figyeljed csak milyen tréfás, jókedvű a mondókája:

Felmegyek! Felmegyek! Megnézem az eget!

Kérek ott szekeret, lovat és szekeret!” 

Elérhető pontszám 6 /…..
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4. feladat

Magyarázd meg, hogy mit jelentenek az alábbi szavak, szólások és közmondások!

1. Kakukktojás

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Madarat tolláról, embert barátjáról.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bagoly mondja verébre, hogy nagyfejű.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Iszik, mint a gödény.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elérhető pontszám 12 /…..

5. feladat

Milyen állat?

A,

Az ökörszem? Miről kapta a nevét?………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B,

A gödény:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C,

A bölömbika? Miről kapta a nevét?………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Elérhető pontszám 6 /…..
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6. feladat

 A madaraknak egy kis hányada röpképtelen.

Sorolj fel 4 madárfajt, amelyik nem tud repülni!

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Elérhető pontszám 4 /…..

7. feladat

Magyarázd meg az alábbi fogalmakat!

Madárgyűrűzés

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Madárvárta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Madármentő állomás

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Elérhető pontszám 6 /…..
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8. feladat

A madárvilág rekorderei

 A helyes választ írd a pontozott vonalra!

a, A karvalykeselyű ebben a szédületes magasságban ütközött össze egy repülőgéppel:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b, Melyik a leggyorsabb zuhanó repülésre képes madárfaj?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c, A vörösbegyű kolibri Alaszkától Mexikóig repül, majd a következő

esztendőben visszatér szülőhelyére. Mennyit vándorol eközben?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d, Melyik a jelenleg élő leggyorsabb futómadár?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e, Melyik pingvin faj képes a leggyorsabban (27 km/h sebességgel) úszni?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elérhető pontszám 10 /…..

9. feladat

Sorold fel 3 népdal címét, amiben madár szerepel:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Elérhető pontszám 3 /…..
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10. feladat

A választ írd a vonalra!

Melyik madár lett a 2023-as évben az év madara?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hány centiméteres?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mekkora a súlya?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Milyen területeken tanyázik?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hány pár él hazánkban?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Elérhető pontszám 10 /…..

Hallgasd meg a hangját!

https://www.youtube.com/watch?v=gpyNym9IT2A&t=14s

11. feladat

Rajzold le az év madarát!

Elérhető pontszám 3 /…..
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A téli időszakban szívesen látott vendégei a

kismadarak a madáretetőknek. Fontos, hogy ha

etetni kezdjük őket ősszel, akkor tavaszig ne

hagyjuk abba a táplálásukat és mindig

biztosítsunk számukra friss vizet is, illetve az

etetőtálak tisztításáról is gondoskodjunk

időközönként. Sajnos sok kismadár betegszik meg

a számukra káros, etetőbe helyezett eleség

elfogyasztása miatt. 

12. feladat

Válogasd külön a madarak számára adható és nem adható eledeleket! Húzd alá zöld színnel

amit fogyaszthatnak és pirossal azokat amiket nem!

Adható eleség                                                      Nem adható eleség

lenmag, kenyér, köles, liszt, dió, nyers tészta, búzaszem, sótlan mogyoró, 

almaszelet, csirkemáj, csontkukac, túró, vaj, főtt rizs, főtt tészta, lisztkukac

Elérhető pontszám 16 /…..

13. Egészítsd ki a mondatokat!

Országosan mintegy …….... helyszínen érhetők el kitűzős perselyeink, ahol hozzájuthat

jelvényeinkhez. ……... Ft adományért cserébe egy elegáns, szépen kidolgozott, élethű

jelvényt kap ajándékba. Madarak, emlősök, virágok és még sok más kitűző érhető el. 

Ez idáig mintegy …….. féle kitűző volt elérhető a változatokat beleszámítva, ám a

választékunk folyamatosan változik. 

Elérhető pontszám 3/…..
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Hol található a Madártani Egyesület adománypontja Győrben, ahol be lehet szerezni az 

Egyesület munkáját támogató kitűzőt? Írj a vonalra egy lehetőséget!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elérhető pontszám 2 /…..

14. Karikázd be a szövegben színes filctollal/ceruzával az összes madárnevet! 

Elérhető pontszám 25 /…..

Összes pontszám 118/ Összes elért pontszám…….
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• Fedezzük fel együtt! Ez állati! Érdekességek az állatvilágból -Cash Könyvkiadó- 22-27. old.

• http://explorerworld.hu/2012/11/25/megalakult-a-madartani-intezet/  

• Fedezzük  fel  együtt!  Képtelen  állati  képességek  /Képes  ismeretterjesztés  gyermekeknek/  -Cash

Könyvkiadó 16-19. old

• Természettudományi enciklopédia 8 Madarak Kossuth Kiadó 2008

68-69.old, 92-95. old, 38-39-old.

• https://www.turistamagazin.hu/hir/o-lesz-az-ev-madara-2023-ban  

• http://www.mteweb.hu/teli_madaretetes.html  

• Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz-Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó- Budapest 1976

• https://www.mme.hu/jelveny_adomany_kampany   

Okos tippek

✗ A könyvtárban megtalálható gyermekeknek szóló Állatvilág című folyóiratban sok érdekességet 

olvashatsz az állatvilágról, köztük a madarakról is!

✗ Okostelefonos madárhatározó (Play áruházból letölthető)

Az alkalmazással a madarak alakjának, színének és élőhelyének megadásával lehet szűrni a lehetséges találatok

között.

✗  https://madarles.hu/

Ezen az oldalon bekamerázott madárfészkeket és etetőket találsz. Élőben figyelheted meg, hogy a különböző

madárfajok hogyan rakják le tojásaikat, majd hogy nevelik fel a fiókákat. 

✗ https://www.europamadarai.hu/kerti-madarhangok/  

Az oldalon európai madárfajok részletes bemutatását találjuk, fotókkal, videóval és hanggal. 

✗ https://dinnyes.kornyeke.hu/madardal-tanosveny  

Ha kirándulást tervezne a család, akkor érdemes felkeresni a dinnyési Madárdal-tanösvényt, ahol természetes

környezetükben tudjuk megfigyelni a madarakat és kihelyezett információs táblákon olvashatjuk el a túrához

kapcsolódó ismereteket.
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