
FÔVÁROSI TERMÉSZETBÚVÁR
FOGLALKOZÁSOK

Az MME
„A madárbarát Magyarországért!”

Magyar Madártani 

és Természetvédelmi Egyesület

Csatlakozzon hozzánk!

Madarász suli

Fotók: Oláh Ilona, Orbán Zoltán, Schmidt Emese, Szakál László www.mme.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

1121 Budapest, Költô u. 21.
e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247

www.mme.hu

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!

Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43

Madarász suli program

Bemutató órák - 45 perc 
(Az eszközöket a vetítôvászon kivételével biztosítjuk)

1. Madárbarát kert 
Projektoros vetítés

2. Madárlesen 
A madarak jellegzetességei, szokásai - projektoros vetítés

3. Budapest és az egyes kerületek természeti értékei 
(I., II., III., IV., X., XI., XII., XV., XVI., XVII., XVIII.,  XXI.,
XXII., XXIII.) Projektoros vetítés

4. „Az MME önkéntese akarok lenni!” 
Az MME természetvédelmi akciói - projektoros vetítés

5. Ismerkedés egy szelíd macskabagollyal

Gyakorlati foglalkozások 

1. Madárgyûrûzési bemutató 
A madárgyûrûzés elmélete és gyakorlata 

2. Madárvédelem a kertben 
A madárbarát kert ismérvei, madáretetés, madáritatás,
odúkihelyezés és egyéb madárvédelmi teendôk

3. Játékos madárismereti feladatok 
Hangfelismerés, tollfelismerés, szárnyas-tár, totó, puzzle 

Természetbúvár szakkörök

6 órából álló foglalkozáscsomag
Téma és helyszínek egyeztetés alapján 

Terepi foglalkozások
Vizsgálatok, játékos feladatok, szakvezetés elsôsorban 
a fôváros védett, és védelemre érdemes területeire.

További információkért,
kérjük, keresse az MME
titkárságát az alábbi 
elérhetôségeken!



Kedves budapesti pedagógus Kolléga!

Csatlakozzon csoportjával, osztályával, szakkörével az MME
Fôvárosi természetbúvár foglalkozásaihoz!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
évtizedek óta szervezi Madarász ovi és Madarász suli
programjait, melyek keretében nevelési tervekhez, tan-
menetekhez, „jeles napokhoz”, témanapokhoz és -hetekhez
illeszkedô foglalkozásokat kínálunk az óvodák és iskolák
számára.

A gyerekek környezeti nevelésében a természetvédelmi
ismeretanyag bôvítése mellett nagyon fontos a terepi
élmények megszerzése, élô kapcsolat kialakítása a ter-
mészettel, a madarakkal. Ennek érdekében a fôvárosi
óvodák és iskolák terepi foglalkozásaikat rendszeresen a
Budapesttôl távol esô területekre szervezik, pedig fôváro-
sunk az ismert kultúrális és történelmi öröksége mellett
páratlan természeti értékekkel bír.

Az MME a Madarász ovi és Madarász suli programok
keretében, Fôvárosi Természetbúvár címmel új prog-
ramcsomagot dolgozott ki azzal a céllal, hogy az egyes
budapesti kerületek természeti kincseit megismertesse a
fôvárosi gyerekekkel. 

A vetítéssel színesített, játékos elméleti és gyakorlati ele-
meket is tartalmazó, tanórai, szakköri és terepi foglalkozá-
sok illeszkednek a Zöld Ovi és az Öko-iskola programok
elvárásaihoz is.

Madarász ovi

Madarász ovi program

A foglalkozások a Madarász ovi hagyományaihoz igazodva,
havi egy alkalommal, szeptembertôl május végéig tartanak.

1. (csoportszobai) foglalkozás:
„Madárlesen”. 
A madarak jellegzetességei, szokásai.

2. (terepi) foglalkozás: 
„Madársimogató”. 
Ismerkedés egy igazi madárral.

3. (csoportszobai) foglalkozás: 
„Készülôdés a télre”.
A tél hatása a madarak életére.

4. (terepi) foglalkozás: 
„Madárkarácsony”.
Madárkarácsonyfa készítése az udvaron, 
vagy madáretetô kirándulás a parkba, 
közeli erdôbe, vízpartra.

5. (csoportszobai) foglalkozás: 
„Nemszeretem állatok”.
Kígyók, békák, pókok, denevérek. 

6. (terepi) foglalkozás: 
„Igaz a hír, gólyahír?!” 
Mi bújt elô, mi nyílt ki, mi jött meg?   Tavaszi séta.

7. (csoportszobai) foglalkozás: 
„Szevasz tavasz!” 
A madarak násza, költés, fiókanevelés.

8. (terepi) foglalkozás: 
„Vendégségben az erdôben”.
Kirándulás egy budapesti védett területre.  

A csoportszobai foglalkozások játékkal fûszerezett projek-
toros vetítéssel zajlanak. A terepi foglalkozások helyszínét
elôzetes egyeztetéssel választjuk ki.

A foglalkozások maximum 24 fôs csoportokra értendôek.

Az egyes foglalkozások különállóan is kérhetôek.

Lehetôség van kirándulás, vetélkedô szervezésére,
lebonyolítására is.

2008-as kiadvány


