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Pracovný list                               A fehér gólya 

 

A fehér gólya  a gólyafélék családjába tartozó nagy és ismert madár. Felépítése szerint 

gázlómadár. A köznyelvben ő a közismert gólya. Népi elnevezése a gilice. Társas madár. 

Magassága kb. 120 centiméter, szárnyfesztávolsága kb. 160 centiméter, testtömege 2 - 4,5 

kilogramm. 

Elterjedt, de fogyatkozó faj. Tollazata nagyrészt fehér, de szárnyában vannak fekete tollak is. 

Lába hosszú, csőre hosszú, hegyes és piros. Sokféle fajt fogyaszt; zsákmányol rovarokat, 

halakat, kétéltűeket (béka), hüllőket (kígyó), kisebb emlősöket és madarakat. A pár együtt 

építi a fészket gallyakból, amit évekig használ. A tojó rendszerint négy tojást rak, és a fiókák 

33–34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva kotlanak, és mindketten etetik a fiókákat. Nem 

veszélyeztetett. Vannak természetes ragadozói, és élősködők gazdája is lehet. Tollazatában 

rágótetvek telepedhetnek meg, és a fészekben atkák rejtőzhetnek. 

Szinte egész Európában, Észak-Afrikában és Ázsiában elterjedt. Költöző madár. 

 

  

1. ábra – fehér gólya                                                  2. ábra – repülő fehér gólya 

 

A fehér gólya táplálkozáshoz leginkább nyílt füves területeket, mezőket, sekély vizeket keres 

fel. A magas füvet és az erdőt kerüli.  

Nagyobb számban nyílt füves területeken szaporodik. Leginkább az erdőszéleket kedveli, 

azok közül is azokat, amelyek az év legalább egy részében el vannak árasztva.  

A gólyák nem énekelnek, mivel nincsenek hangszálaik. Ehelyett csőrükkel kelepelnek. A 

hangot a csőr gyakori nyitásával és zárásával képezik, amikor is a hang a csőr nyitásakor jön 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3lyaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1g%C3%B3tetvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
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létre. A kelepelést a torokzacskó erősíti fel. Egyidejűleg meghajlítják a nyakukat, egészen 

addig, amíg fejük a hátukhoz nem ér. 

 

   

3. ábra – kelepelő fehér gólyák                           4. ábra – fiókáit etető fehér gólya 

 

 

 

 

 

 

        fészkelő helye 

        telelő helye 

piros vonal: költözési útvonalak 

 

 

 

 

5. ábra – a fehér gólya vonulása 

 

1. Feladat: Válaszold meg az alábbi kérdéseket a mellékelt szöveg segítségével! 

 

• A fehér gólya milyen családba tartozik? 

....................................................................................................................................................... 

• Felépítése szerint milyen madár? 

....................................................................................................................................................... 
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• Mi a fehér gólya népi elnevezése? 

....................................................................................................................................................... 

• Társas vagy magányos madár a fehér gólya? 

....................................................................................................................................................... 

• Mekkora a fehér gólya magassága? 

....................................................................................................................................................... 

• Mekkora a fehér gólya szárnyfesztávolsága?  

.......................................................................................................................................................                                                   

• Mekkora a fehér gólya testtömege? 

....................................................................................................................................................... 

• Milyen a fehér gólya tollazata? 

....................................................................................................................................................... 

• Milyen a fehér gólya lába és csőre? 

....................................................................................................................................................... 

• Mit fogyaszt a fehér gólya? 

....................................................................................................................................................... 

• Milyen a fehér gólya fészkelése? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

• Mi telepedhet meg a fehér gólya tollazatában? 

............................................................................................................................................... 

• Milyen kontinenseken terjedt el a fehér gólya? 

................................................................................................................................................. 

• Költöző vagy állandó madár a fehér gólya? 

....................................................................................................................................................... 

• Milyen területeket keres fel táplálkozás céljából a fehér gólya? 

.................................................................................................................................................. 

• Milyen területeken szaporodik a fehér gólya? 

................................................................................................................................................. 

• Hogyan és miért kelepel a fehér gólya? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rny


7 

 

2. Feladat: Válaszd ki, hogy az alábbi képek közül melyik a kakukktojás! Tegyél egy X-et 

a megfejtés alá! Választásodat indokold meg, írd be az adott keretbe! 

 

     

6. ábra                                                             7. ábra 

 

 

 

      

8. ábra                                                                    9. ábra  

 

 

 

 

 

3. Feladat: Helyettesítsd be a hiányzó szavakat az alábbi szövegbe a mellékelt szöveg 

segítségével (madár, kilogramm, gázlómadár, közismert, emlősöket, gilice, piros, 

szárnyfesztávolsága,  fehér, költöző, fekete, halakat, kotlanak, rágótetvek, fehér gólya, atkák)! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rny
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1g%C3%B3tetvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
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A ………………………………………………. a gólyafélék családjába tartozó nagy és 

ismert …………………………… . Felépítése szerint ………………………………. . A 

köznyelvben ő a ………………………………… gólya. Népi elnevezése a 

………………………. . Társas madár. Magassága kb. 120 cm, 

……………………………………….. kb. 160 centiméter, testtömege 2 - 4,5 

…………………………….. . 

Elterjedt, de fogyatkozó faj. Tollazata nagyrészt …………………………… , de szárnyában 

vannak ………………………………… tollak is. Lába hosszú, csőre ……………………. , 

hegyes és ……………………………….. . Sokféle fajt fogyaszt; zsákmányol rovarokat, 

………………………………..  , kétéltűeket, hüllőket, kisebb ………………………… és 

madarakat. A pár együtt építi a fészket gallyakból, amit évekig használ. A tojó rendszerint 

négy tojást rak, és a fiókák 33–34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva 

……………………………… , és mindketten etetik a fiókákat. Nem veszélyeztetett. Vannak 

természetes ragadozói, és élősködők gazdája is lehet. Tollazatában ………………………… 

telepedhetnek meg, és a fészekben ………………………….. rejtőzhetnek. 

Szinte egész Európában, Észak-Afrikában és Ázsiában elterjedt. …………………………. 

madár. 

 

4. Feladat:  Húzd alá a helyes választ az alábbi állításokra! 

 

 • A fehér gólya  a gólyafélék családjába tartozó nagy és ismert madár.                   Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  felépítése szerint úszómadár.                                                            Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  népi elnevezése a gilice.                                                                   Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  magassága kb. 220 cm.                                                                     Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  testtömege 2 - 4,5 kilogramm.                                                    Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  tollazata nagyrészt fekete.                                                          Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  lába hosszú, csőre hosszú, hegyes és piros.                               Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  pár együtt építi a fészket gallyakból.                                          Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  a fészkét csak egyszeri alkalommal használja.                           Igaz/Hamis 

• A tojó rendszerint négy tojást rak.                                                                     Igaz/Hamis 

• A fehér gólya  szülők felváltva kotlanak, de csak a hím eteti a fiókákat.          Igaz/Hamis 

• A fehér gólya tollazatában rágótetvek telepedhetnek meg.                                  Igaz/Hamis 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3lyaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3lyaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1g%C3%B3tetvek
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• A fehér gólya költöző madár.                                                                           Igaz/Hamis 

• A fehér gólya táplálkozáshoz leginkább nyílt füves területeket, mezőket, sekély vizeket 

keres fel.                                                                                                                Igaz/Hamis 

• A fehér gólya nagyobb számban erdős területeken szaporodik.                        Igaz/Hamis 

• A fehér gólyának vannak hangszálai.                                                                 Igaz/Hamis 

• A kelepelő hang a csőr nyitásakor jön létre.                                                       Igaz/Hamis 

• A kelepelést a torokzacskó erősíti fel.                                                               Igaz/Hamis 

 

5. Feladat: Az alábbi képek segítségével határozd meg, hogy milyen fajokat fogyaszthat a 

fehér gólya! A válaszodat írd be az üres keretbe! 

 

 10. ábra 

 

 11. ábra  
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 12. ábra  

 

6. Feladat: Helyettesítsd be a hiányzó szavakat az alábbi szövegbe a mellékelt szöveg 

segítségével (hangszálaik, sekély vizeket, szaporodik, énekelnek, kelepelnek, táplálkozáshoz, 

magas füvet, nyitásakor, torokzacskó, árasztva, nyakukat)! 

 

A fehér gólya …………………………………….  leginkább nyílt füves területeket, mezőket, 

……………………………………… keres fel. A ……………........................... és az erdőt 

kerüli.  

Nagyobb számban nyílt füves területeken…………………………………… . Leginkább az 

erdőszéleket kedveli, azok közül is azokat, amelyek az év legalább egy részében el 

vannak…………………………………….. .  

A gólyák nem …………………………… , mivel nincsenek ………………………………. . 

Ehelyett csőrükkel ……………………………………. . A hangot a csőr gyakori nyitásával és 

zárásával képezik, amikor is a hang a csőr ……………………………….. jön létre. A 

kelepelést a …………………………………….. erősíti fel. Egyidejűleg meghajlítják a 

………………………………… , egészen addig, amíg fejük a hátukhoz nem ér. 

 

7. Feladat: Rakj ki az alábbi betűkből egy értelmes szavat! A megoldást írd be a keretbe! 
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8. Feladat: Színezd ki az alábbi térképen a fehér gólya fészkelő és telelő helyeit! Jelöld be a 

költözési útvonalakat! A fészkelő helyeket színezd zöldre, a telelő helyeket pedig kékre! A 

költözési útvonalakat pirossal jelöld! Segítségedre az 5. ábra szolgálhat. 

 

13. ábra 

 

9. Feladat: ĺrd be az üres keretbe, hogy mit csinálnak az ábrán a fehér gólyák! 

 

 14. ábra 
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10. Feladat: Színezd ki az alábbi kifestőt! Segítségedre az 1. ábra szolgál. 

 

 

                                                                                                                                     15. ábra 
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11. Feladat: ĺrj az alábbi keretbe egy mondókát, vagy verset, amely a fehér gólyáról szól! Ha 

nem tudsz, akkor költs saját magad! 

 

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

12. Feladat: ĺrd le az üres keretbe, hogy az alábbi ábra milyen népi hiedelmet ábrázol!  

 

 

                            16. ábra 



14 

 

13. Feladat: Kösd össze a fehér gólya egyes tulajdonságait a hozzájuk tartozó 

számértékekkel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magasság 

testtömeg 

szárnyfesztávolság 

költési idő 33 - 34 nap 

kb. 120 cm 

kb. 160 cm 

kb. 2 – 4,5 kg 
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