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Önkormányzatunk ezzel a programmal 2015 novembere óta támogatja, kibővíti a 

kerületi óvodák és általános iskolák intézményi környezeti nevelését. 

A most záruló programunkban az összes kerületi óvoda, és sajnos csak 3 iskola vett 

részt. Az óvodák minden évben örömmel várják a madárvédelmi programokat, sajnos az 

iskolák közül mindig csak néhányan élnek a lehetőséggel, ők viszont minden évben végig 

nagyon lelkesek.  (Kosztolányi, Kőrösi és Bakáts).  

 Az előző években intézményenként egy-egy csoport számára volt lehetőség a 

programokban való részvételre, a most záruló programban viszont már több csoportnak is 

lehetőséget biztosított az önkormányzat. Így az iskoláknál a Bakátsból 2, a Kosztolányiból 3, a 

Kőrösiből 1 osztály, az óvodák közül a Méhecskéből 2, a Csudafából 3 csoport vett részt, míg a 

Napfény összes csoportja bekapcsolódott a feladatok megoldásába. A többi óvoda az eddigi 

szokások szerint (nagycsoportosok részvétele) egy-egy csoportot vont be.  

Nagyon jó lenne, ha a következő évi programban még többen vennének részt.  Az 

önkormányzat részéről is ez a terv. 

 

A „Madarak városa, Ferencváros” programban a sikeres és kedvelt programok hagyományossá 

váltak, így minden évben ismétlődnek. Pl. Füvészkerti séták, Természettudományi múzeumi 

látogatások, madarak megfigyelése kirándulások szervezésével (madártani tanösvények pl. 

Ócsán), Madártani Egyesület foglalkozásai, madaras bemutatók és az éves záróprogram, az 

Ötpróba. 

Idén az eredetileg tervezett programok többsége (külsős programok, kirándulások) a 

Covid19 járvány miatt nem valósulhatott meg, ezért a program indulása után nem sokkal 

módosítani kellett a szakmai tervet.  

Az intézményi keretek között tervezett programok:  

- madáretetők kihelyezése, kitakarítása 

- madárodúk rendbetétele 

- folyamatos madáretetés és a látogató madarak megfigyelése 

- a fészekrakás és fiókanevelés figyelése 

- madárképek készítése 

novembertől április végéig  rendben folytak. 

 

Ezek a tevékenységek kibővültek új feladatokkal is: 



- egy fa kiválasztása az intézmény kertjében, annak tavaszi ébredését-virágzását-

lombosodását kellett nyomon követniük a gyerekeknek. Ezt többnyire rajzokkal 

dokumentálták. 

- az online térben idén először kaptak online feladatokat is: 

o az iskolások havonta feladatlapokat  ezek megoldásait visszaküldték 

o az óvodások olyan feladatokat (pl. madárcsalád készítése, fatörzs lenyomat, 

kedvenc madár lerajzolása, a megfigyelt fájuk állapotának megállapítása a 

kapott képek közül a megfelelő kép bejelölésével, stb.)   ezeket feltöltötték 

a csoport madárnaplójába 

 

Sajnos a mindenki által várt hagyományos májusi Ötpróbák (iskolai és óvodai külön-külön) 

is elmaradtak. 

A június 4-i Schmidt Egon Madárkert avatásával egy napon az intézmények is megkapták az 

eredményes madárvédő tevékenységük elismeréséül az ajándékcsomagokat (2-2 

társasjáték/csoport). Az ajándékok most első alkalommal nem intézményenként, hanem 

részt vevő csoportonként kerültek kiosztásra. Köszönet ezért az Önkormányzatnak. 

 

 A járvány ellenére a kerületi madárvédő - madárbarát program a módosítások mellett 

szakmailag sikeresnek mondható. Soha ennyi gyerek nem vett részt benne. Soha ennyi 

változatos feladatot nem kaptak és nem is kellett eddig folyamatosan visszaküldeniük. 

Eddig minden évben bevontam a leöveys diákokat is az egyes programok megvalósításának 

segítésében (közösségi munka teljesítése keretein belül), idén erre nem volt mód a járvány 

miatti online oktatás miatt. remélem a következőkben ismét lehetőség lesz rá. Nagyon 

szeretik pl. az ötpróbák állomásainál a tevékenykedést. 

 

A résztvevő intézmények tevékenységét összegyűjve, DVD formájában minden óvoda és 

érintett iskola és az önkormányzat is szakmai anyagként megkapja, így a jó gyakorlatok 

egymás közti megosztását valósítjuk meg. Ez is új elem az idei programban. 

 

A „Madarak városa, Ferencváros” program fő célja a környezettudatos nevelésben 

hathatós segítség és változatosság nyújtása ebben az évadban (6. évad) is megvalósult. 

 

 

Köszönjük a budapesti kerületek közötti egyedüli lehetőség biztosítását az 

önkormányzatnak. 
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