
Szabó Nóra, gyógypedagógus-logopédus  https://www.fejlesztesnorival.hu/  

 

 

 

Madarak és fák 
napja 
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Párosítsd össze a kis-és nagybetűket! 
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Alkoss igéket a madarak és a tojások párosításával! 
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Olvasd el a fák nevét! 

 

balkáni boroszlán 

cseregalagonya 

egyenes iszalag 

fanyarka 

gyepűrózsa 

himalájai selyemfenyő 

illatos lonc 

juharlevelű platán 

keskenylevelű ezüstfa 

majomkenyérfa 

lisztes berkenye 

molyhos tölgy 

nagylevelű madárbirs 

ostorménfa 

páfrányfenyő 

sóskaborbolya 

törpemandula 

vadgesztenye 

 

 

Keresd meg a képek nevét a fenti szavakban és karikázd be! Figyelj, 

mert jól elbújtak! 

 

 

 

 

  

szalag, só, moly, ostor, oroszlán, juh, majom, kenyér 
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Álló egyenessel tagold a betűsort szavakra! 

 

lúdmagdióesőfáksasfajgémdaltoll 

fenyőhangerdőfürjakácdarutojótörzséger 

madárkéregállattojásóriásfiókapálmaünnepárnyék 

 

 

Melyik madárra gondoltam? 

 

Sziklaszirten tanyázik, 

levegőben vadászik. 

Csőre horgas, karma nagy, 

magas égből le-lecsap. 

Szeme éles, nincs hibája, 

ő a madarak királya. 

 

Cserregek és csörrögök, minden fényeset begyűjtök. 

 

Tollazatom színes, pompás, 

megismétlem a mondókád. 

 

Fúr-farag, de mégse ács, 

kopog, mint a kalapács. 

Fák doktora, orvosa, 

erdőben az otthona. 

 

Tó vizében lépeget, békák veszedelme, 

Békát fog, és messze néz, 

Fél lábon merengve. 

 

Sárból rakott vár a házam, 

Reggel, délben, este látom. 

Gazdájának háta bársony, 

Farka villa, hasa vászon. 

  

sas, szarka, papagáj, harkály, gólya, fecske 
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Olvasd el a verset! 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

 

Találtam egy falevelet, 

gesztenyefa levelét. 

Mintha megtaláltam volna 

egy óriás tenyerét. 

Ha az arcom elé tartom, 

látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem, 

látom, nagyobb, mint a fejem. 

Hogyha eső cseperegne, 

nem bánnám, hogy csepereg, 

az óriás nappal-éjjel 

óriási tenyerével 

befödné a fejemet. 

 

 

Egészítsd ki a hiányos szavakat a vers segítségével! 

 

_ e__ _ e __ e _ a _ e _ é _ 

 

_ s _ 

 

_ r _ _ s 

 

a _ _ o _ 

 

cs _ p _ r _ g 

 

 

Válaszd ki a helyesen írt szavakat! 

 

gesztenyefalevél 

gezstenyefalével 

geszetenyefalevél 

gesztenyefalevél 

geszetnyefavelél 

gesztenefalevél 

gesztenyefálévél 

gesztenyefalevel 

gesztenyefalevél 

gezstenyefalevel 
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Melyik madár neve keveredett össze? 
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Ügyesen 

dolgoztál! 
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