
 

„Digi Ovi” 2020. 05. 04.- 05. 08 

 

Tavasz: Madarak fák Napja    V. 10. 

 

Beszélgetőkör: 

Beszélgetés  a fákról. bokrokról, növényekről. Szerinted 

nélkülük van, vagy lenne e élet a földünkön? Tudod-e, 

hogy a fáknak, a növényeknek köszönhetjük a levegőt 

/oxigént/? 

A fák,és a bokrok adják az állatoknak az életteret, 

fészket raknak,odúba bújnak, van  a sün aki a téli 

álmához paplant készít a levelekből. A levelet eszi a 

hernyó,a fa termését eszik a madarak. 

 

Online játékok: 

Fa részei: https://wordwall.net/resource/1800663/k%c3%b6rnyezetismeret/fa-r%c3%a9szei 

Fa részei: https://wordwall.net/resource/1565239/k%c3%b6rnyezetismeret/fa-r%c3%a9szei 

Madarak és fák Napja párkereső: https://wordwall.net/resource/1748487/madarak-%C3%A9s-

f%C3%A1k-napja-p%C3%A1rkeres%C5%91 
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Társasjáték:  

1. Dobjunk a dobókockával. Annyi kupakot (gyümölcsöt) tegyünk a gyümölcsfára, 

ahány pöttyöt számolunk a dobókockán. 

2. Szín dobókockával is játszható. Amilyen színűt dobunk olyan kupakot tegyünk a fára. 

 

  



 

Vizuális: 

Újrahasznosítás: A kivágott fából papír készül, amit szelektív hulladékként a kék kukába 

dobunk. Onnan újra papírt készítenek belőle /újrapapír/. 

A wc papír gurigát se dobjuk ki! Színes papír, olló 

és ragasztó segítségével mi is készíthetünk 

gyümölcsfát. 

 

  



Mese: 

Fésűs Éva: A büszke tölgyfa 

Volt egyszer a köröskörül erdőben egy sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, 

lombjain át arany napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. 

Ő volt a legszebb az erdőn. A madarak vágyakozva nézték erős ágai hajlását, védelmező 

lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a tölgyfa dölyfösen rázta magát. 

-Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. 

Hess, hess! Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyén, és ha olykor egy-egy 

tudatlan kis jövevény mégis megpróbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta 

magáról a félig elkészült madárfészket. Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a 

derekára, és szépen kérték: - Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot! A tölgyfa akkorát 

reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. Csak a hízelgő 

szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig. Lassan 

mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. Igazán mondom, egyszer a 

saját szememmel láttam mellette ki bújni egy gombát a földből, de amint észrevette, hogy hol 

van, gyorsan kalapot emelt, és elgyalogolt máshová. Képzeljétek!… már az árnyéka sem 

kellett senkinek! Egy darabig így is megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az évgyűrűk vastagítani 

kezdték a derekát, és – tetszett vagy nem tetszett! – belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át 

kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató fájdalmakra ébredt. Tavasz volt akkoriban. Minden fa 

boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt rosszkedvűen, 

magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte.  

- Ó, jaj nekem – sóhajtotta -, elpusztulok! Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó 

mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái mosdatását. 

 - Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? – kérdezte sajnálkozva. – Mindjárt idehívom Harkály 

doktort! 

 - Nem kell! Nem kell! – hadonászott a fa. – Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a 

csőrével, amiért nem engedtem be az odúmba.  

- Ugyan, mit képzelsz? – csóválta fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért. Harkály 

doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat törődött a 

tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, azután egy helyen megállt, és erős 

csőrét mélyen kérgébe ütötte.  

- Megvagy, mihaszna férge! Ügyesen kiemelte, és – volt, nincs! – már el is tüntette éhes kis 

begyében. A tölgyfa felsóhajtott:  

– Jobban vagyok! Körös-körül őzek, mókusok leskelődtek, madarak figyelték, hogy mi lesz. 

Mindenki örült, amikor a doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig csodálkozva kérdezte: - 

Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik! Erre a körülállók kacagni kezdte, 

és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket.  



- Ó, te tölgyfa!… Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra! Harkály 

doktor hozzátette: - Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok 

vidámságra, madárdalra van szükséged. 

 - Meglesz  Meglesz ! – kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A tölgyfa nagyon 

sokáig nem tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, 

és kitárta ág-karjait a madarak fel: - Gyertek ide, hozzám!  

Azok nyomban odasereglettek,és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, 

énekelni, mintha mi sem történt volna. 

 

A kóró és a kismadár: https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-koro-es-a-kis-madar 

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis madár. Ez a kis madár egyszer nagyon 

megunta magát, rászállt egy kóróra. - Kis kóró, ringass engemet! - Nem ringatom biz én senki 

kis madarát! A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, mendegélt, talált egy 

kecskét. - Kecske, rágd el a kórót! Kecske nem ment kóró-rágni, a kóró mégse ringatta a kis 

madarat. Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy farkast. - Farkas, edd meg a kecskét! 

Farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis 

madarat. Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy falut. - Falu, kergesd el a farkast! 

Falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, 

kóró mégse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy tüzet. - 

Tűz, égesd meg a falut! Tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem 

ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat. Megint 

ment, mendegélt a kis madár, talált egy vizet. - Víz, oltsd el a tüzet! Víz nem ment tüzet 

oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecske-

enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat. Megint ment, 

mendegélt a kis madár, talált egy bikát. - Bika, idd fel a vizet! Bika nem ment vizet inni, víz 

nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem 

ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat. Megint 

ment, mendegélt a kis madár, talált egy furkót. - Furkó, üsd agyon a bikát! Furkó nem ment 

bika-ütni, bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu 

nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró 

mégse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy férget. - Féreg, 

fúrd ki a furkót! Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bika-ütni, bika nem ment vizet 

inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, 

farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis 

madarat. Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy kakast. - Kakas, kapd fel a férget! 

Szalad a kakas, kapja a férget; szalad a féreg, fúrja a furkót; szalad a furkó, üti a bikát; szalad 

a bika, issza a vizet; szalad a víz, oltja a tüzet; szalad a tűz, égeti a falut; szalad a falu, kergeti 

a farkast; szalad a farkas, eszi a kecskét; szalad a kecske, rágja a kórót; a kóró bezzeg ringatta 

a kis madarat. Ha még akkor se ringatta volna, az én mesém is tovább tartott volna.  

 

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-koro-es-a-kis-madar


Ének: 

Mondóka: Fújja a szél a fákat:” Fújja a szél a fákat, letöri az ágat. RECCS!” 

Eresz alól: https://www.youtube.com/watch?v=KV-KXwo3SDQ 

Körtéfa:  https://www.youtube.com/watch?v=nAWs3lT0Yv8 

 

Zh: Nézd a fát:  https://www.youtube.com/watch?v=O8Hgm1RKSf8 

 

 

 

Mozgás: 

 

Napsugár együttes: Móka torna: https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8 

 

Játék: A gyerekek sétálnak, futnak. Bokornál leguggolnak, fánál lábujjhegyre állva 

nyújtóznak. 
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Iskola előkészítő feladatok: 

 

 





 


