
1. Segédanyag  

Óravázlat  

Téma: tavaszi szám: Fecske Csaba: Madarak   

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom  

1. Keresztrejtvény: (Andrássyné Kálmánchy Erika segédanyaga) önálló munka 

2. Rakjátok ki a madarak képét! csoport munka 

 

 
 

 

 
 

 

3.Mutassátok be az általatok kirakott madarat! Használjátok a segédanyagot! Csoport munka   

 

TANULÓI SEGÉDANYAG 

Vörösbegy 

 
Erdők, bokrosok madara. Lágy éneke az alkonyati órákban is felcsendül. Kemény teleken a házak mellé 

húzódik, ahol etethető főtt sárgarépával is. Ravarevő, ősszel bogyót fogyaszt. Védett.  

 

Vörösbegy 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

14 cm 20-22 cm Nem/részben vonul Tik-tik-tik Védett 

Népies neve: csipkemadár 

Latin neve: Erithacus rubecula 



Házi veréb 

 
A városok, lakott területek közismert madara, de éppen azért, mert állandóan szemünk előtt mozog, már nem 

is vesszük észre, hogy a hím mennyire tarka madár. Mindenevő és állandó madár, csak olykor kóborol el több 

száz kilométerre is. Fészkét fali repedésekbe, odúkba szokta rakni, de találni a fákon szövőmadárszerűen 

szőtt fészket is, szalmából és egyéb szálakból építve. Nagyobb testű, mint a barna fejű mezei veréb, mely 

nem hatol be annyira a lakott helyekre. Közeli rokona a berki veréb, ennek szintén barna a feje, fekete 

mellpajzsa pedig csíkokra szakadva messze lenyúlik a has irányába. A verebek nem vonulnak, testhosszuk 14 

cm. 

 

Házi veréb 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

14-15 cm 21-25 cm Nem vonul Cslip-cslip Nem védett 

Népies neve: pirip, csuli, csuri, bazsar 

Latin neve: Passer domesticus 

 

 

 

Ökörszem 

 
Egyike a legapróbb madarainknak, rövid farkát jellegzetesen felcsapja. A sűrűben ügyesen bujkál, sokat 

kóborol, apró rovart kutatva. Fészke művészies, mohából golyó alakúra építi. Nálunk költ, de télen 

gyakoribb. Védett.  

  

Ökörszem 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

9-10 cm 14-15 cm Nem/részben vonul Crrrrt Védett 

Népies neve: tüskebujkáló, csaláncsattogtató, csuk 

Latin neve: Troglodytes troglodytes  
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Balkáni gerle 

 
Városaink, falvaink, tanyavilágunk közismert áttelelő madara – kisebb a házi galambnál – csak 1932 óta 

telepedett meg nálunk, de ma már csaknem olyan számban él, mint a veréb. Rohamosan terjeszkedett 

Európában, és már Izlandot is elérte. Néha még fagyos időben is költ. Vadászható, nem vonul. 

 

Balkáni gerle 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

30-32 cm 47-55 cm Nem vonul Ku-kú-ku Nem védett 

Népies neve: gerle, tubica 

Latin neve: Streptopelia decaocto 

 

 

Csíz 
 

                                     
Télen óriási tömegekben érkezik hozzánk ez a tengelic nagyságú madár. Ellepik az égereseket, az éger 

tobozait fejtegetik, vagy vegyes pintycsapatokban szedegetik a gyommagot. A Bükk hegységben sikerült 

megtalálni fészkét is, de általában északabbra költ. Védett. 

 

Csíz 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

12 cm 20-23 cm Vonul Lágy csicsergén, végén panaszos Védett 

Népies neve: csízik, csizike, csézike, egérpinty, cájzli 

Latin neve: Carduelis spinus 
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Énekes rigó 

   
 

Bár hangos énekét szinte lehetetlen nem meghallani, egyetlen rigófaj sem annyira rejtett életmódú, mint az 

énekesrigó. Költéskor észrevehetetlen marad, mert fészkét többnyire jól elrejtve tűlevelű fákra építi. 

Táplálékkeresés közben is rendszerint a sűrű aljnövényzetben tartózkodik, ahol csak az avar zörgésétől 

vesszül észre. A talajon csigákon kívül földigilisztákat és rovarokat gyűjt, őszi vonulásakor viszont bogyók – 

főleg a bodzatermést – játszanak fontos szerepet táplálkozásában. 

Énekes rigó 

Hossz Szárnyfesztávolság Vonulás Hangja Védettség 

23 cm 33-36 cm Nem/középtáv 

vonuló 

Hangos, 2-3 

strófát 

ismételget. 

(cipp) 

Védett 

Népies neve: dalos-, nyári giró, huros, hurosmadár, tekervényes rigó 

Latin neve: Turdus philomelos 

 

4. Hangfelvételről ismerjétek fel a madarakat! csoportmunka 

5. Keressétek ki a Szitakötő tavaszi számában Fecske Csaba: Madarak című versét! 

6. Milyen versformára ismerünk? Mit ábrázol a képvers? 

7.  A vers közös felolvasása 
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