
„Madarak városa, Ferencváros” környezetvédelmi projekt 2021 (7.)  
Szakmai program_2021. november-2022. május 

 

 A hagyományos programok a tavalyi évben a járványhelyzet miatt csak részben tudtak megvalósulni. 

Ettől az évtől kezdve a József Attila lakótelepen átadott Schmidt Egon Madárkertet is bevonjuk a 

programjainkba. 

 

November:  

- a madáretetés megkezdése  

- önkormányzat támogatásaként a program költségvetésében szereplő madáreleség elosztása 

az óvodák, iskolák között. 

- óvodák, iskolák felé program ismertető levél küldése jelentkezési lappal 

- az intézmények jelentkezése  

-  a decemberi feladatsor összeállítása és kiküldése az iskoláknak  

  

December  

- a januári feladatsor és a feladatok összeállítása, kiküldése az iskoláknak, óvodáknak. 

- a szakmai program véglegesítése  

- a szakmai program költségvetési tervének összeállítása  

  

Január-február  

- odútisztítások elvégzése az intézményekben (az odukban áttelelő kórokozók ellen)  

- folyamatos madáretetés és- megfigyelés az intézményekben  

- februári, majd a márciusi feladatsor összeállítása, kiküldése az iskoláknak, óvodáknak 

- séta és a csoport által készített madáreleség kifüggesztése a József Attila lakótelepi 

madárkertben _óvodák 

 

március  

- megemlékezés a márciusi, környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokra  

o március 18. Újrahasznosítás Világnapja  

o március 21. Erdők nemzetközi napja  

o március 22. Víz világnapja  

o március 27. 20:30-21:30 a Föld órája  



- a nevezetes napok kapcsán madaras/fás társasjáték készítése újrahasznosított 

alapanyagokból és bemutatása kisfilmen   

o a beérkezett kisfilmek összegyűjtése 

- faültetés intézményenként az Erdők napja alkalmából  

- megfigyelések elkezdése, folytatása  

o a kiválasztott fa „ébredése”…. a megfigyelésének elkezdése  

o az odukba beköltöző madarak  

- májusi feladatsor összeállítása, kiküldése az iskoláknak  

 

* MME foglalkozások (ha lesz maradványpénz a tervezett költségvetésből) 

 

  

április  

- aszfaltrajzok készítése az intézmények előtti járdára __ április 22. Föld napja  

- információkérés az odukba beköltözött madarakról  

- a visszaküldött feladatlapok értékelése_ iskolák  

- Füvészkert látogatása _óvodák  

- Természettudományi Múzeum Magyarország élővilága _ múzeumlátogatás _ iskolák  

- a József Attila lakótelepi madárkertben megfigyelések adott feladatlap/szempontok alapján 

_iskolák 

  

* MME foglalkozások folytatása (ha lesz maradványpénz a tervezett költségvetésből) 

 

május  

- ÖTPRÓBÁK _május 10. Madarak és fák napja alkalmából a leöveys diákok segítségével  

o a hagyományos, programzáró ötpróbák  (május 11. -15. között az óvodák és iskolák 

 külön)  

 óvodáknak a Madárkertben  

 iskoláknak a Kerekerdő parkban 

o a programban résztvevő intézmények munkájának értékelése, ajándékok a  

csoportoknak. 

  

- a 7. „Madarak városa, Ferencváros” program szakmai értékelése  



 Megjegyzések:  

 

* a MME foglalkozások csoportonkénti megrendelésének lehetősége attól függ, hogy hány csoport 

vesz részt a programban. Ha kevesebb a tervezettnél, a maradványpénzt erre fordítanánk. 

- ha több óvodai csoport vesz részt, akkor az ötpróba foglalkoztató anyagainak mennyisége is megnő, 

mivel a gyerekeknek 12 órára vissza kell érnie az óvodákba, azaz több állomásra lesz szükség egyszerre 

a tömeg miatt.   

 

 

Budapest, 2021. 06. 28.  

Gerséné Varga Ildikó  

       a „Madarak városa, Ferencváros” projekt      

    szakmai felelőse a  Leövey Klára Gimnázium  

                   biológia-földrajz tanára  


