
2. b Környezetismeret-05.07. 

Beküldési határidő: 05.14. (csütörtök) 

A feladatot a bacsilivia@gmail.com címre kérem! 

Feladat: Az időjárás- időjárási megfigyelések 

Jegyezd le három nap időjárását a munkafüzetedbe!  

Tk. 76-77. oldalát olvasd el, majd ehhez kapcsolódóan a mf. 56/2. , 57/6. feladatait kérem. 

Jó, ha tudod, hogy vasárnap lesz a MADARAK ÉS FÁK NAPJA! Olvassátok el a következő 

cikket!  

Szorgalmi feladat: Melyik madár a 2020-as év madara? Melyik fa az idei év fája? Rajzold le 

külön lapra és írd alá a nevét is (színes legyen)! 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA- MÁJUS 10. (vasárnap) 

Ez a nap a természet és az élővilág védelmének napja. Fontos, hogy mindenki figyelmét 

felhívjuk e jeles napra, hiszen környezetünk védelme mindannyiunk közös feladata. 

1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban 

hasznos madarak védelme érdekében. Chernel István ornitológus már abban az évben 

megszervezte az első Madarak és fák napját Magyarországon. 

Az ünnep hivatalos bevezetésére azonban csak néhány évvel később, 1906-ban került sor 

Herman Ottó kezdeményezésére. Rendeletben írták elő a Madarak és fák napjának 

megünneplését minden iskola számára. E napokon a gyermekek fákat ültettek és ápoltak, 

madárodúkat helyeztek ki és takarítottak, akadályversenyeken, vetélkedőkön, kirándulásokon 

vettek részt, újságcikkek, könyvek és plakátok emlékeztek és emlékeztettek a természet 

védelmére. 

A XX. század első felében minden évben megtartották ezt az ünnepet, de a II. világháború 

után feledésbe merült, csak 1994-ben vált ismét országos mozgalommá. 1996-ban 

kormányrendeletet adtak ki, amely a korábban május elején, változó időpontban megtartott 

jeles nap megünneplését május 10-ben rögzítette. 

1996 óta egy Németországból indult mozgalom hatására Magyarországon is minden évben 

megválasztják az év fáját és madarát. A választás célja, hogy a természeti kincsnek számító 

hazai erdőkben élő gyönyörű fákra, illetve madarakra széles körben felhívja a figyelmet. Az 

elmúlt években volt már az év fája a szelídgesztenye, a törékeny fűz, a mézgás éger, az ezüst 

hársfa, a tiszafa, az év madarának választották már a mezei verebet a kanalasgémet, a kék 

vércsét, a fecskéket, a széncinegét. 2012-ben az év fája a zselnicemeggy, az év madara az 

egerészölyv. 

Ha van kedvetek nézzétek meg a lenti videót, gyönyörű madarak láthatók: 

https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY 
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