
5. fejezet, amelyben elnémulnak a madarak és a barátságkristálynak új őrzője lesz 

Csörgei Andrea 

 

1. Mi nem vagyok? 

https://learningapps.org/display?v=p2wrnfss221 

a. A szereplők viccesen bemutatkoznak. Válaszd ki azokat az állításokat, amelyek 

igazak! (Vigyázz, több jó válasz is lehetséges.) 

 

Fülöp vagyok, és nem vagyok... 

...kicsit kételkedő. 

... "számítógép-guru". 

...szenvedélyes madármegfigyelő. 

...tettre kész. 

...versrajongó. 

.. a barátságkristály ideiglenes őrzője. 

 

János bácsi vagyok, és nem vagyok... 

...Márti néni jóbarátja. 

...szenvedélyes madármegfigyelő. 

...versrajongó. 

...magyartanár. 

...biológiatanár. 

...barátságos. 

 

Márti néni vagyok és nem vagyok... 

...szenvedélyes szakács. 

...barátságos. 

...tea-fogyasztó. 

...Instagram-felhasználó. 

...Facebook-felhasználó. 

 

Lencsi vagyok, és nem vagyok... 

...természetbarát. 

..."számítógép-guru". 

...Facebook-felhasználó. 

...bizalmatlan Gyömbér felé. 

...az osztály központja. 

 

Gyömbér vagyok, és nem vagyok... 

...barátságkristály-hordozó. 

...vörös színű. 

...robot. 

...puha bundájú. 

... bárhol, bármikor embernyelven értő. 

...sebsült mancsú. 

https://learningapps.org/display?v=p2wrnfss221


b. Írj te is magadról hasonlóképp öt állítást, és csak kettő legyen igaz belőle! Ha van 

kedvetek, játszatok kitalálóst az osztálytársaiddal: kitaláljátok-e, kinek melyik két 

állítása az igaz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. A madarak hallgatnak? 

https://learningapps.org/display?v=ptitqm4z221 

 

János bácsi szerint a madarak elhallgattak egy ideje. De vajon milyen hangokat nem 

hall mostanában? Párosítsd össze a madárhangokat a képekkel. Ha szükséges, kis 

segítséget kaphatsz, ha a hangok melletti információs ikonra kattintasz. 

(A képeket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján találhatod 

meg ( https://www.mme.hu/), további madárhangok között pedig Decsi Gábor 

YouTube-csatornáján böngészhetsz.) 

 

 

 
széncinege 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu_8R7Bdf28 

 

 
molnárfecske 

https://www.youtube.com/watch?v=vWsYLoNrZlE 

 
zöldike 

https://www.youtube.com/watch?v=3MyIeEqIOlM 

 

https://learningapps.org/display?v=ptitqm4z221
https://www.mme.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Fu_8R7Bdf28
https://www.youtube.com/watch?v=vWsYLoNrZlE
https://www.youtube.com/watch?v=3MyIeEqIOlM


 

 
meggyvágó 

https://www.youtube.com/watch?v=VmG3Sn8ywUQ 

 

 

 
fekete rigó 

https://www.youtube.com/watch?v=HQs5_ANyzqc 

 

 

 
fehér gólya 

https://www.youtube.com/watch?v=6NOR3wnbzlU 

 

 

 
rétisas 

https://www.youtube.com/watch?v=SNNJdivGut8 

 

 

 
erdei fülesbagoly  

https://www.youtube.com/watch?v=8M9zG1WnHDY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmG3Sn8ywUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HQs5_ANyzqc
https://www.youtube.com/watch?v=6NOR3wnbzlU
https://www.youtube.com/watch?v=SNNJdivGut8
https://www.youtube.com/watch?v=8M9zG1WnHDY


3. Jól emlékszel? 

https://learningapps.org/display?v=pkee8c4pn21 

Csoportosítsd a madarakat aszerint, melyek voltak, amikről János bácsi feljegyzést is írt a 

naplójában, melyek, amelyekről csak rajzai voltak, és melyek azok, amelyekről egyáltalán 

nem esett szó ebben a fejezetben! 

Ha ügyes voltál a végén meghallgathatsz egy dalt Szalóki Ági előadásában. Vajon hogyan 

kapcsolódik ez a dal a fejezetben idézett verssel? 

 

János bácsi írt róla a naplójában is. 

 
 

 

 
 

János bácsinak csak rajza volt róla. 

 

 
 

 

Nem szerepelt a fejezetben. 

https://learningapps.org/display?v=pkee8c4pn21


 
 

 

 
A jutalom-zene: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBwG-gbN8iw 

 

Ki szerzője ennek a megzenésített versnek? 

__________________________________________________ 

Mi a vers címe? 

__________________________________________________ 

 

Ki a szerzője a fejezetben idézett versnek? 

__________________________________________________ 

 

Mi a vers címe? 

 

__________________________________________________ 

 

4. Rajzolj! 

Rajzold le kedvenc madaradat! Ha segítségre van szükséged, a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület honlapján válogathatsz a madarak közül. Ha van kedved, 

a videómegosztón megkeresheted a hangját is, és bemásolhatod ide a linkéj, hogy 

mások is meghallgathassák. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBwG-gbN8iw


 

 

5. Érvelj! 

Te Lencsi helyében odaadtad volna a barátságkristályt Fülöpnek, vagy inkább magad 

vigyáztál volna rá továbbra is? Döntésedet indokold meg 2-3 mondatban! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


