
 

 

Játékszabály – Kognitív kapkodó 

A pakli 84 db lapból áll. A kártyák 7 féle feladattípust tartalmaznak (a feladatot 

a kártya bal felső sarkában lévő ikon jelzi), feladattípusonként 12 kártya 

található. Egyezzünk meg a játék elején, hogy hány kört szeretnénk játszani. A 

kártyákat keverjük össze, és a paklit fordítsuk mintával lefelé. Húzzunk egy 

lapot és tegyük középre, mintával felfelé, úgy hogy mindenki jól láthassa. 

Gondoljuk végig a feladatot, és ha megvan a helyes megfejtés, gyorsan csapjunk 

a lapra a tenyerünkkel és mondjuk be a megfejtést. Ha jó választ adtunk, a 

válaszadóé a kártya. Ha rossz a válasz, a válaszadó kimarad a következő körből, a 

kártyát ismét a többi lap közé keverjük. (Később nehezítésként játszhatjuk úgy, 

hogy rossz válasz esetén kártyát veszünk el a válaszadótól, és az elvett kártyát 

bekeverjük ismét a pakliba). Az győz, akinél a kör végén több kártyalap van. A 

kártyák használatát nyugodtan alakítsátok a tudásszintetekhez. Pl.: ha még nem 

tudtok olvasni, a „betűvető” kártyákat vegyétek ki a pakliból, vagy ha a számolás 

megy nehezebben, a „tipp-topp” kártyákat ne használjátok. 

Feladattípusok: 

 

Labirintus: Gondolatban vezesd végig az állatot a labirintuson, és találd meg a 

helyes utat. 

 

Hiányzó rész: Találd meg melyik kis kép hiányzik a nagy kép kivágott részéből 

 

Árnyék: Találd meg, a nagy képnek melyik kis kép lehet az árnyéka 

 

Tipp topp: Tippeld meg, melyik mintából látsz többet a kártyán. Használd a 

fajneveket! 

 

Memória: Nézd meg jól a kártyán a képeket! Ha úgy gondolod, hogy megjegyezted 

őket, csapj le a kártyára, és sorold fel az ikonokat. Itt is használd a fajneveket! 

A kártyát add a társadnak, aki ellenőrzi, hogy jó választ adtál-e. 



 

 

Betűvető: Olvasd el a kártyán szereplő szót, és találd meg a szót ábrázoló kis 

képet. 

 

Különbségkereső: Találd meg, hogy a kártyán szereplő két kép között mi a 

különbség. Mindig az elől, vagy fölül lévő képhez viszonyíts. 

Kártyán szereplő képek 

A grafikákat igyekeztünk úgy válogatni, hogy egymással összefüggjenek. Hazai 

madarakat láthattok a képeken, fészkeikkel, táplálékaikkal, tollaikkal. 

 

Barázdabillegető: Általánosan elterjedt énekesmadarunk. 

Főleg rovarevő, de csigákkal is táplálkozik. A hazai állomány 

rövidtávú vonuló, a fagyok beálltával délebbre húzódik, de az 

idő enyhülésekor hamar megjelenik. Megtelepedését 

elősegíthetjük C-típusú mesterséges odú kihelyezésével. 

 

Csonttollú: Tollbóbitája és színezete miatt más madárral nem 

lehet összetéveszteni. Hazánkban szinte minden télen 

megfigyelhető. Bogyókkal táplálkozik. Költőterületén 

rovarokat, csigákat is eszik. A tajga költőmadara. Többnyire 

fenyőerdőkben telepszik meg, de költőhelyén kedveli a folyók, 

lápok közelségét. 

 

Dolmányos varjú: Sikeresen alkalmazkodott az ember által 

megváltoztatott környezethez. A településeken nő az 

állománya. Előfordulhat, hogy populációinak szabályozására van 

szükség. Vadászható faj július és február között. Állandó 

madarunk, de költési idő után kóborol. Síkvidéki fasorokban, 

erdőfoltokban költ. Nagyméretű gallyfészket épít. Különféle 

rovarokat, puhatestűeket, kisebb gerinceseket, dögöt és 

magokat eszik. 

 

Házi veréb: Nyugat-Európában jelentősen megfogyatkozott 

az állománya, egyes területekről el is tűnt. Kedveli az ember 

közelségét. Hazánkban még általánosan elterjedt. A fiókák 

főleg rovarokat esznek, míg az öreg madarak növényi 

táplálékokat. Állandó madár. Fákon, bokrokon, állattartó 

telepeken, házak ereszeiben, tetőtereiben, sokszor 

csoportosan költ. Elfoglalja a mesterséges, B-típusú odúkat is. 



 

 

Gyöngybagoly: Leginkább a Dél-Dunántúlon fordul elő. 

Templomtornyok, padlások, állattartó telepek, magtárak 

madara. Szív alakú arcfátyláról könnyen felismerhető. Európai 

állománya csökken, melynek oka a tanyasi mezőgazdálkodás 

csökkenése. Főleg pockokkal, cickányokkal, egerekkel 

táplálkozik. 

 

Jégmadár: Hazánk egyik legszínpompásabb madara, mely 

folyók és tavak mentén található partfalakban költ. Állandó 

madarunk. Nyugat-Európában állománya csökkenő, Európa 

többi részén azonban stabil a számuk. Főként halakkal, vízi 

rovarokkal táplálkozik, ezért erősen kötődik a vizes 

élőhelyekhez. 

 

Seregély: Hazánk gyakori fészkelője, korhadt fák odvaiban 

költ. Főleg bogyókkal táplálkozik. Tél végén a fagy elmúltával a 

szántásokon, nedves réteken csapatosan keresgél táplálék 

után, elfogyasztja a földben élő lárvákat, poloskákat, 

bogarakat is. Rövidtávú vonuló, a telet a mediterráneumban 

tölti. A vetési varjúhoz hasonlóan ellentmondásos gazdasági 

megítélésű madár, hiszen károsítja többek között a szőlőt, 

ellenben ízeltlábú - különösen talajban élő rovarlárva - 

fogyasztása révén kifejezetten hasznos gazdálkodási 

szempontból. 

 

Süvöltő: A hím színes, a tojó szürke színű. Sok gyommagvat, 

rügyet és különböző bogyókat eszik. Vonuló, de telelő egyedei 

is megfigyelhetők hazánkban. Európa és Ázsia fenyőöveiben 

szinte mindenhol fészkel. Hazánkban ritkán költ. Telente 

városi parkokban, temetőkben találkozhatunk velük 

leggyakrabban. 

 

Szarka: A zárt erdők kivételével szinte mindenhol előfordul 

hazánkban. Egyre több egyedét lehet megfigyelni városi 

környezetben. Országos állománya lassú ütemben növekszik. 

Nagyméretű fészkét magas fák ágrendszerébe építi. 

Mindenevő, a mindenkori táplálékkínálathoz alkalmazkodó 

madár. Július 1. és február utolsó napja között vadászható. 

Állandó madár, de télen nagyobb csapatokat alkot és kóborol. 

 

Széncinege: Az egyik leggyakoribb madarunk. Szinte minden 

élőhelyen megtelepszik, ahol fészkelésre alkalmas odút, vagy 

más üreget talál. Fiókáit hernyókkal és pókokkal eteti. Télen 

magvakkal táplálkozik. Gyakori vendég a madáretetőnél. 

Megtelepedését odúk kihelyezésével segíthetjük. Állandó 

madarunk. 



 

 

Tengelic: Egyik legszínesebb és leggyakoribb pintyfélénk. 

Szinte kizárólag csapatosan látni. A hideg idő beálltával 

gyakran találkozhatunk vele a madáretetőkön. Apró 

gyommagvakkal táplálkozik, de fiókái étrendjét bogarakkal és 

hernyókkal egészíti ki. Nagyrészt állandó, de télen észak-déli 

irányú kóborlása is megfigyelhető. Sík- és dombvidéki 

fészkelő. Kedveli a településeket. Kertekben, temetőkben, 

parkokban, fasorokban, erdőszéleken fészkel. Fészkét a fák 

lombkoronájába építi. 

 

Tőkés réce: A leggyakoribb hazai réce, a házi kacsa őse. 

Alkalmazkodó faj, szinte minden vizes élőhelyen előfordul. 

Vadászható. A hazai állomány jelentős része be nem fagyó 

vizeinken telel át. Fészkét növényi anyagokból építi, 

pehelytollaival béleli. Tápláléka változatos: magvakat, növényi 

hajtásokat jelentős arányban fogyaszt. A kipergett 

gabonaszemeket a tarlóról összeszedegeti. Állati eredetű 

táplálékot kiegészítésként fogyaszt, csigák, férgek rovarok és 

lárváik szerepelnek étlapján. 

 

Vetési varjú: Hazai állománya a korábbi évtizedek vadászata 

és élőhelyeinek beszűkülése miatt lecsökkent, lakott 

területekre települt. Növényi és állati eredetű táplálékot, 

magvakat, rovarokat, apróbb rágcsálókat, sáskákat, gyíkokat, 

puhatestűeket, madárfiókákat és dögöt eszik. A hazai 

populáció állandó. Északról jelentős állomány érkezik a Kárpát-

medencébe telelni. Természetes élőhelyei az alföldi puszták. 

Telepesen költ. Gallyakból készülő fészkét az erdei 

fülesbagoly, és a kék és a vörös vércse is használja, ezért 

védelme kiemelt fontosságú. 
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halálfejes lepke 
házi veréb 

tollak 
madáretető hétpettyes katicabogár 

 
 

  

mesterséges odú 
gyöngybagoly 

toll 
  

Megfejtések 

Kártya-

szám 

Megfej-

tés 

Kártya-

szám 

Megfej-

tés 

Kártya- 

szám 

Megfejtés 

1 2 22 3 43 éticsiga 

2 3 23 1 44 toll 

3 2 24 3 45 fecskefarkú lepke 

4 2 25 3 46 hernyó 

5 3 26 1 47 odú 

6 2 27 3 48 tőkés réce 

7 3 28 1 49 tőkés réce/toll/csonttollú / 

gyékény/madáretető 

8 3 29 2 50 odú/toll/ éticsiga/ fecskefarkú 

lepke /gyöngybagoly 

9 2 30 3 51 gyékény/toll/seregély/éti- 

csiga/dolmányos varjú 

10 1 31 2 52 fecskefarkú lepke/hernyó/ 

éticsiga/barázdabillegető/ 

kecskebéka 

11 2 32 3 53 hétpettyes 

katicabogár/barázdabillegető/ 

gyepi hangya/seregély/éticsiga 

12 2 33 2 54 süvöltő/toll/ hétpettyes 

katicabogár /csonttollú/ 

jégmadár 

13 2 34 1 55 odú/etető/széncinege/tengelic/ 

gyepi hangya 



 

14 3 35 2 56 gyékény/vetési varjú /szarka/ 

hernyó/házi veréb 

15 1 36 3 57 hétpettyes katicabogár/ 

halálfejes lepke/hangya/toll/ 

fecskefarkú lepke 

16 4 37 odú 58 halálfejes lepke/gyöngybagoly/ 

dolmányos varjú/tőkés réce 

/hernyó 

17 3 38 süvöltő 59 dolmányos varjú/ tőkés réce 

/seregély/széncinege/barázda-

billegető 

18 2 39 barázda-

billegető 

60 süvöltő/házi veréb /tengelic/ 

jégmadár/vetési varjú 

19 4 40 gyöngyba-

goly 

61 2 

20 2 41 kecskebé-

ka 

62 3 

21 2 42 széncinege 63 1 

 

Kártya-

szám 

Megfej-

tés 

Kártya-

szám 

Megfejtés Kártya- szám Megfej-

tés 

64 2 72 1 80 láb 

65 3 73 csőr 81 faroktoll 

66 1 74 csáp 82 láb 

67 2 75 halálfej 83 láb 

68 1 76 utolsó előtti 

csík 

84 szárny 

69 3 77 lábujj  

 
70 3 78 tapogató 

71 2 79 buzogányvirág   
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madarunk. Nyugat-Európában állománya csökkenő, Európa 

többi részén azonban stabil a számuk. Főként halakkal, vízi 
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szántásokon, nedves réteken csapatosan keresgél táplálék 
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megítélésű madár, hiszen károsítja többek között a szőlőt, 

ellenben ízeltlábú - különösen talajban élő rovarlárva - 

fogyasztása révén kifejezetten hasznos gazdálkodási 

szempontból. 
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rügyet és különböző bogyókat eszik. Vonuló, de telelő egyedei 

is megfigyelhetők hazánkban. Európa és Ázsia fenyőöveiben 
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leggyakrabban. 
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madár. Július 1. és február utolsó napja között vadászható. 

Állandó madár, de télen nagyobb csapatokat alkot és kóborol. 

 

Széncinege: Az egyik leggyakoribb madarunk. Szinte minden 

élőhelyen megtelepszik, ahol fészkelésre alkalmas odút, vagy 

más üreget talál. Fiókáit hernyókkal és pókokkal eteti. Télen 

magvakkal táplálkozik. Gyakori vendég a madáretetőnél. 

Megtelepedését odúk kihelyezésével segíthetjük. Állandó 

madarunk. 
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gyakran találkozhatunk vele a madáretetőkön. Apró 

gyommagvakkal táplálkozik, de fiókái étrendjét bogarakkal és 

hernyókkal egészíti ki. Nagyrészt állandó, de télen észak-déli 

irányú kóborlása is megfigyelhető. Sík- és dombvidéki 

fészkelő. Kedveli a településeket. Kertekben, temetőkben, 

parkokban, fasorokban, erdőszéleken fészkel. Fészkét a fák 

lombkoronájába építi. 

 

Tőkés réce: A leggyakoribb hazai réce, a házi kacsa őse. 

Alkalmazkodó faj, szinte minden vizes élőhelyen előfordul. 

Vadászható. A hazai állomány jelentős része be nem fagyó 

vizeinken telel át. Fészkét növényi anyagokból építi, 

pehelytollaival béleli. Tápláléka változatos: magvakat, növényi 

hajtásokat jelentős arányban fogyaszt. A kipergett 

gabonaszemeket a tarlóról összeszedegeti. Állati eredetű 

táplálékot kiegészítésként fogyaszt, csigák, férgek rovarok és 

lárváik szerepelnek étlapján. 
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