LEGYÉL TE IS MADARÁSZ!
Levelező vetélkedő

1. forduló
1-2. osztály
MEGOLDÁSOK
2. FELADAT: Melyik a kakukktojás?
A madarak csőrének, lábának alakjából, alkatukból következtetni lehet az életmódjukra,
táplálékukra.
Az alább bemutatkozó madarak között találtok egy-egy „kakukktojást”. Írjátok a felső
pontozott vonalra, ki nem tartozik a bemutatkozó csoporthoz! Miután ezt minden csapat
esetében megtettétek, nézzetek szét a „kakukktojások” között és keressétek meg, valójában
hová is tartoznak! Írjátok a nevüket a valódi csapatuk alatt levő második pontozott vonalra!
1. Hegyes, tőrszerű csőrünkkel ügyesen békászunk, halászunk. Hosszú lábainkkal bátran
vízbe gázolhatunk, gázlómadarak vagyunk.
Én nem ide tartozom: KIS FAKOPÁNCS
Én is ide tartozom: FEHÉR GÓLYA
2. Erős, karmos lábunk a préda megragadására, horgas csőrünk feldarabolására szolgál.
Én nem ide tartozom: KANALAS RÉCE
Én is ide tartozom: KUVIK
3. Vésőszerű csőrünkkel lyukakat készítünk a fatörzsekbe. Hosszú, kampós végű nyelvünkkel
rovarlárvák, hangyabábok után kutatunk.
Én nem ide tartozom: MEGGYVÁGÓ
Én is ide tartozom: KIS FAKOPÁNCS
4. Lapos, lemezes csőrünkkel szűrjük ki a vízből táplálékunkat. Úszóhártyás lábunknak
köszönhetjük, hogy ügyesen úszunk és bukunk a víz alá.
Én nem ide tartozom: CSUSZKA
Én is ide tartozom: KANALAS RÉCE
5. Vékony, hegyes csőrünkkel a fakéreg szűk repedéseiből is összegyűjtjük az apró rovarokat,
lárvákat, petéket.
csilpcsalp füzike
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Én nem ide tartozom: KUVIK
Én is ide tartozom: CSUSZKA
6. Kúpos, erős csőrünkkel könnyedén feltörjük a magok héját.
Én nem ide tartozom: FEHÉR GÓLYA
Én is ide tartozom: MEGGYVÁGÓ
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3. FELADAT: Mutasd a fészked, megmondom ki vagy!
Nincs két egyforma otthon –és ez a madarakra is igaz. Oly sok mindenből lehet építkezni:
sárból, gallyakból, szalmából, mohából, falevelekből, nyárfaszöszből és még mi minden
másból! A hajlék építőanyaga mellett alakja, mérete, elhelyezése is jellemző egy-egy fajra.
Vajon melyik madár és fészek tartozik össze? Írjátok a madarak neve mellé fotójuk számát és
otthonuk képének betűjelét!
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5. FELADAT: A madárvilág titkai
A madarak élete tele van felfedeznivaló, érdekes titkokkal. Fejtsetek meg közülük néhányat
oly módon, hogy a mondatokba beírjátok a hiányzó szavakat a megfelelő toldalékokkal
ellátva!
1. A kakukk hazai erdeinkben leggyakrabban vörösbegy fészkébe rakja TOJÁSAIT.
2. A szajkót az erdészek barátjuknak tekintik, mert ősszel rengeteg

MAKKOT

rejt el

tartalékképpen az avarba, s amit nem fogyaszt el, abból a következő évben tölgymagonc
nevelkedik.
3. A baglyok puha, rojtos szélű TOLLAIK miatt szinte nesztelenül repülnek.
4. A jégmadár partfalakba vájt költőüregében a csupasz földre kerülnek a tojások, de a költés
végére a fiókák táplálkozásának maradékaként a

HALSZÁLKÁK

vastag rétegben

borítják az aljzatot.
5. A csuszka a fák törzsén kutat

ROVAROK után. Képes a törzsön fejjel lefelé, mintegy

„csúszva” közlekedni, nevét is erről a viselkedéséről kapta.
6. Az énekes rigó egy kövön összetöri a CSIGAHÁZAT, hogy a húshoz hozzájusson.
7. A vadgerle fiókáit az első napokban a BEGYÉNEK falán képződő tejszerű váladékkal
eteti.
8. A madarak elkopott tollruhájának cseréje (az un. vedlés) általában fokozatosan történik. A
ludak, récék evezőtollai viszont egyszerre hullanak ki, s ilyenkor hetekig nem tudnak

REPÜLNI.
9. A kisebb MADARAKKAL táplálkozó karvaly áldozatát egy általa kedvelt helyen,
un. tépőfán szedi szét lenyelhető darabokra.
10. A nagy fakopáncs télen szívesen fogyaszt diót, makkot, tobozból nyert fenyőmagot is, s
ezeket egy ÁGVILLÁBA szorítva töri fel. Ez a harkály „kovácsműhelye”.
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