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TALÁLÓS KÉRDÉSEK, KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK
MADARAKRÓL

Találós kérdések
Dalolva száll égbe fel,
Röptében is énekel.

Pacsirta

Sziklaszirten tanyázik,
levegőben vadászik.
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.

Sas

Melyik szem tud repülni?

Ökörszem

Melyik ló tud szárnyon szállni?

Holló

Fúr-farag, nem ács.

Harkály

Háta bársony,
Hasa vászon,
Szeme pilla,
Farka villa,
Feje bot.
Mi az?

Fecske

Közmondások, szólások
Idegen tollakkal ékeskedik.

Mások ötletével dicsekszik, úgy tesz,
mintha ő találta volna ki.

Ludas a dologban.

Hibás, bűnös.

Mint a pinty.

Jobb se kell, öröm nézni.

Várja, hogy a sült galamb a szájába Munka helyett csak a csodákban bírepüljön.
zik.
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Ritka, mint a fehér holló.

Nagyon ritkán fordul elő (fehér holló
nem is létezik).

A holló vájja ki a szemét!

Rút halállal haljon!

Láttam én már karón varjút.

Nem hagyom magam üres ígéretekkel
becsapni, nem félek.
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SZÓLÁSOK

Idegen tollakkal ékeskedik.

Mások ötletével dicsekszik, úgy tesz,
mintha ő találta volna ki.

Ludas a dologban.

Hibás, bűnös.

Mint a pinty.

Jobb se kell, öröm nézni.

Várja, hogy a sült galamb a szájába Munka helyett csak a csodákban bírepüljön.
zik.
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Ritka, mint a fehér holló.

Nagyon ritkán fordul elő (fehér holló
nem is létezik).

A holló vájja ki a szemét!

Rút halállal haljon!

Láttam én már karón varjút.

Nem hagyom magam üres ígéretekkel becsapni, nem félek.
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SZÓKÁRTYÁK
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NÉGY KULTÚRA – NÉGY MADÁR

Dél-amerikaiak
A kondorkeselyű az Andok-hegység indiánjainak szent állata volt. Nagyméretű szárnyai,
méltóságteljes repülése a magasban azt jelezte, hogy isten küldötte, kapocs az ég és a föld
között. Ecuador (dél-amerikai állam) címerének tetején ma is egy kondorkeselyű látható
kiterjesztett szárnyakkal, mintegy védelmet nyújtva az országnak.
A kondorkeselyű a legnagyobb madár a földön, szárnyainak fesztávolsága a három métert
is elérheti. Védett, a kihalás fenyegeti.

Indiaiak
Indiában több madarat is félve tisztelnek. Az egyik a hattyú, amelyről úgy tartják, a tisztánlátás jelképe. Hófehér tollai, kecses lénye könnyen azonosítható ezzel.
Másik fontos madaruk a páva. Benne a szépség, a szerelem jelképét látják, valamint a királyi méltóság megtestesítőjét. Gondold csak el, milyen csodálatos, amikor a páva széttárja
szivárványszínű farktollait! Valóban méltóságteljes.

Afrikaiak
Afrikában sokfajta madár él. Még a mi költözőink, például a fecske meg a gólya is odarepül télen. De más érdekes, egzotikus madarak is élnek ott. Ilyen a szula – egy csodálatos
vízi madár – vagy a papagáj. Sajátos népviseletük, a kanga is egy madárról, a gyöngytyúkról kapta a nevét. A bennszülöttek gyakran madarat mintázó maszkban járják törzsi
táncukat, így próbálják magukra venni a madarak minden jó tulajdonságát: az éles látást,
a szárnyalást, a könnyed gyorsaságot, a szabadságot.

Magyarok
A magyar nép múltjában is fontos szerepet kaptak a madarak. A sas fejedelmi állat volt,
gyakran láthatjuk címereken, pajzsokon. A madár a régi világban általánosan ismert lélekszimbólum volt. A Szentlélek is galamb képében jelent meg Jézus feje felett, amikor
megkeresztelkedett. A magyar madárszimbólumoknak viszont a szerelem az első jelentésük. Sok népdalunk árulkodik erről. A madár szárnya, fészke, tojása is mind ősi jelkép
népköltészetünkben. Érdekes, hogy a kakukkot jövendőmondó madárnak tartották.
(A szöveg a támogató rendszerben megadott könyvek felhasználásával készült.)
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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

D5 VALAHA MADARAK VOLTUNK
Valaha madarak voltunk,
ágról ágra,
országról országra szálltunk.
Ahol ránk esteledett,
ott megaludtunk,
s ha felvirradt, tovább szálltunk.
Az anyaföld szülte magokat ettük,
és a folyók adta bő vizet ittuk.
Egyszer egy mezőre találtunk:
a fák roskadoztak a gyümölcstől,
a mezők sárgállottak
a gazdag terméstől.
Leszálltunk a gazdag völgybe
és lakmároztunk.
Eljött az este, de mi maradtunk.
Eljött a másnap, de mi maradtunk,
és eljött az újév, de mi csak
maradtunk.
És amikor beköszöntött
a hét szűk esztendő,
már hiába akartunk tovább szállni:
karcsú, hosszú lábaink
elcsökevényesedtek,
kitárt, repülő szárnyaink
elnehezedtek.
Karmainkból lábak lettek,
szárnyainkból kezek lettek.
Így maradtunk a Földön
a könnyű ég helyett,
így lettünk madarakból emberek.
(Daróczi Ágnes fordítása és átirata)
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