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Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz 
 

A természetvédelmi törvény 43. § (3) szerint „Minden év május 10-e a Madarak és Fák 
Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság – különösen az ifjúság – 
természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.” 

A ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpont is rendszeresen megrendezi május 10-én a 
Madarak és Fák Napját. A rendezvényre győri és Győr környéki általános iskolák 
jelentkeznek. 

Az ünnepség középpontjában egy játékos természetismereti vetélkedő áll, melynek 
központi témája a madár- és faismeret mellett az élővilág védelme. Az Erdőpedagógia 
projektnek megfelelően a komplex szemléletmód kialakítása, a tantárgyi koncentráció 
megvalósítása a cél, ezért a feladatok nem egyoldalúan a biológiai ismeretekre támaszkodnak, 
hanem a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az ének-zene és dráma is megjelenik a 
feladatok között. 

A vetélkedőt izgalmasabbá teszi, hogy egy Oktatóközpontból kiinduló útvonal mentén 
szervezzük meg, de az útvonal nem megjelölt, hanem egy útiterves térkép segítségével kell a  
6–8 fős csoportoknak megtalálniuk az állomásokat. Minden egyes állomásnak saját témája 
van, itt kell megoldani az ehhez kapcsolódó feladatokat. A nyertes az a csapat lesz, amelyik a 
legtöbb feladatot sikeresen oldja meg. 

A vetélkedő végén minden csapat elismerő oklevelet kap, mely igazolja, hogy sikeresen 
teljesítette a ravazdi Madarak és Fák Napját. 

A következő oldalakon néhány típusfeladat található. 
 

Melyik a kakukktojás? 

 
1. a) kormorán; b) kárókatona; c) fehér gólya; 

 2.   a) tőkés réce; b) egerészölyv; c) fehér gólya; 

 3.   a) fácán; b) erdei szalonka; c) bölömbika; 

4. a) szajkó; b) szarka; c) feketerigó; 

5. a) vörösfenyő; b) erdei fenyő; c) feketefenyő; 

6. a) csertölgy; b) kökény; c) gyepűrózsa; 

7. a) akác; b) közönséges dió; c) nagylevelű hárs; 

8. a) egybibés galagonya; b) fekete bodza; c) mézgás éger. 

Megoldás: c, b, c, c, a, a, b, c  
 



 
Gondold át, majd írd be a közmondásokba a hiányzó szavakat, hogy a mondás igaz legyen!  

 
1. Várja, hogy a sült ………………….. a szájába repüljön. 

2. Ritka, mint a fehér……………. 

3. Kövér, mint Márton …………. 

4. Idegen ………………….. ékeskedik. 

5. Úgy bánik vele, mint a hímes ……………… 

6. Úgy néz rá, mint …………. a piros kukoricára. 

7. Fütyül, mint a …………….. 

8. Egy ………….. nem csinál nyarat.  

 
Megoldás: galamb, holló, lúdja, tollakkal, tojással, tyúk, rigó, fecske 
 

 

 

Növény- és állatnév játék 

 
Próbáld meg mutogatással rávezetni társaidat az alábbi élőlények fajneveire! 
 

 

 

csörgőréce 

 

 

egerészölyv 

 

 

meggyvágó 

 

 

vándorsólyom 

 

 

vetési lúd 

 

 

molnárfecske 

 

 

kanalasgém 

 

 

jégmadár 

 

 

cserebogár 

 

 

lószúnyog 

 

 

szomorúfűz 

 

 

rezgőnyár 

 



 
Megoldás 
 
1. fülemüle 2. harkály 3. eperfa 
4. ökörszem 5. pinty 6. róka 
7. körte 8. bükk 9. kökény 
10. sirály   
 

 



Madarak és Fák napi totó 

 

 

1. Melyik fenyő lombhullató? 
1.  erdei 
2.  fekete 
X. vörös 

 
 
2. Mi a gyurgyalag népies neve? 

1. mátyásmadár 
2. putypurutty 
X. vakvarjú 
 

3. Melyik madár állandó madarunk? 
1. dolmányos varjú 
2. fehér gólya 
X. bölömbika 
 

4. Melyik nem cserje az alábbiak 
közül? 
1. fekete bodza 
2. egybibés galagonya 
X. akác 
 

5. Melyik madár csempészi tojását 
más madarak fészkébe? 
1. kakukk 
2. veréb 
X.  csóka 
 

6. Mi a kormorán másik neve? 
1. házi tyúk 
2. kárókatona 
X.  heringsirály 

 
7. Melyik növénynek fogyasztjuk a 

termését? 
1. közönséges dió 
2. akác 
X.  nagylevelű hárs 

 

8. Melyik nem gyógynövény? 
1. farkaskutyatej 
2. gyepűrózsa 
X. nagylevelű hárs 
 

9. Melyik madár él a vízparton? 
1. dolmányos varjú 
2. tőkésréce 
X.  szarka 

 
10. Mit mutat az évgyűrű? 

1. Hány méter magas a fa? 
2. Hány éves a fa? 
X.  Mennyi ága van a fának? 
 

11. Hány tojást rak a bölömbika? 
1. 4–6 
2. 1–2 
X. 8–10 

 
12. Mire jó a hársfatea? 

1. Lyme-kór 
2. meghűlés 
X. agyhártyagyulladás 

 
13. Melyik tölgy makk-kupacsa borzas? 

1. kocsányos 
2. kocsánytalan 
X. cser 
 

13+1. Melyik madár lát majdnem 360 
fokos szögben? 

1. erdei szalonka 
2. fehér gólya 
X.   sárgarigó 

 
Megoldás: X, 2, 1, X, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 
X, 1 



A kocsánytalan tölgy teljesítményei 

 

A fa teljesítménye 

 

1. 1 m2 levélfelület vegetációs időszakonként 150 g szén-dioxidot von ki a levegőből. A 90 
éves kocsánytalan tölgy 170 nap alatt ……… kg szén-dioxidot von ki. Hány fa szükséges a 
teljes osztály éves szén-dioxid kilégzésének a kivonásához? Válasz: … fa. 
 

2. 1 m2 levélfelület vegetációs időszakonként 110 g oxigént termel és juttat a levegőbe. A 90 
éves kocsánytalan tölgy 170 nap alatt ……… kg oxigént termel és juttat a levegőbe. Hány fa 
szükséges a teljes osztály éves oxigén igényének kielégítéséhez? Válasz: … fa. 
 

3. 1 m2 levélfelület vegetációs időszakonként 112 dkg szennyező anyagot szűr ki a levegőből. 
A 90 éves kocsánytalan tölgy 170 nap alatt ……… kg szennyező anyagot szűr ki a levegőből.  
 

4. 1 m2 levélfelület vegetációs időszakonként 12 liter vizet párologtat el. A 90 éves kocsány-
talan tölgy 170 nap alatt ……… liter vizet párologtat el. Hány 150 literes fürdőkádat tudna 
170 nap alatt megtölteni egy fa párologtatással? … kádat. 
 


