
 

 

Tanóra / modul címe: 
 

„FÁTÓL AZ ERDİT” – A FA MITOLÓGIAI, NYELVI, NÉPRAJZI VONATKOZÁSAI 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KERETÉBEN, KÖNYVTÁRI KUTATÓMUNKÁRA ÉPÍTVE 

 
 

A tanóra célja: 

Különböző fafajták jelképes vonatkozásainak megismerése a mitológiában, fával dolgozó 
mesterek eszközeinek bemutatása, fából készült mesterművek keresése, fával kapcsolatos 
szólások, közmondások jelentésének ismertetése. 
Mindezeket a könyvtár tájékoztató apparátusának felhasználásával, kézikönyvekben 
kereséssel egyénileg és kiscsoportos munkában a kooperatív tanulási technikák 
alkalmazásával valósítjuk meg.  
A projektmódszer elemeinek felhasználásával célunk egy közös produktum létrehozása, 
konkrétan egy könyv összeállítása a fenti témában. 
 

 1. Feladat  
Olvassátok el az alábbi verset, és  készítsetek egy A/4-es lapra asszociációs ábrát!  
Téma: a FA – mindent írjatok le, ami eszetekbe jut róla! 
Az erdő fohásza: 
 „Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok tűzhelyed melege hideg, 
téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, amelynek árnyékába menekülsz a tűző 
nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja, én 
vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakod 
építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, 
hallgasd meg kérésemet. Ne bánts!” 
 

 2. Feladat 

Csoportosítsátok közös munkával a találatokat, készítsetek csomagolópapírra fürtábrát a 
témakörök megjelenítésével!  
 

 3. Feladat  

Hozzatok létre közös munkával egy könyvet a főbb témák rövid leírásával, illusztrálásával! 
Válasszatok hozzá egy címet is (például: Fától fáig; Fából vaskarika; Tánc a fa körül; Lássuk 
a fától az erdőt!; A fa körüljárása; Sok minden a fáról stb.)! 

 

 4. Feladat  

Alakítsatok 3-4 fős kiscsoportot a különböző feladatok megoldására!  
Minden csoport húzzon egy borítékot! A benne lévő feladat megoldására 20 percetek van.  



 

 

Fontos a kézikönyvek használata, a jegyzeteknél figyeljetek a bibliográfiai adatok 
feltüntetésére! Tájékozódjatok a könyvtár állományában! 
 

1. csoport: Tervezzetek és készítsetek könyvborítót a megbeszélt című könyvhöz! 
Készítsétek el a könyv tartalomjegyzékét is úgy, hogy egyeztettek a többi csapattal! 

 
2. csoport: Istenek fái 
Mutassátok be 2 A/4-es oldalon néhány fafajta és mitológiai személy kapcsolatát! 
 

3. csoport: Fafaragók, faépítészet, fával dolgozó mesteremberek 
Keressetek a könyvtárban könyveket a fenti témában, és mutassátok be munkátok eredményét 
2 db A/4-es lapon! 

 

4. csoport: Mondókák, szólások, versek fákról 
a) Készítsetek ajánló bibliográfiát egy A/4-es lapra, felsorolva legalább 10 irodalmi alkotást a 
fáról, erdőről! 
b) Készítsétek el és egy másik A/4-es lapra néhány szólás, közmondás illusztrációját! 
 

5. csoport: Erdő és fa a képzőművészetben 
2 db A/4-es lapon mutassatok be alkotásokat, alkotókat a témában! 
 

 5. Feladat   
Minden csoport röviden mutassa be a végzett munkáját: ismertessétek néhány mondatban a 
feladatotokat, a kész anyagból emeljetek ki néhány érdekességet, mondjátok el, mi volt 
könnyű és mi okozott nehézséget!  
 

 6. Feladat 

Munkátok eredményeit összesítsük közösen, s egészítsük ki, ahol kell!   
Állítsuk össze a „könyvünket”! 
 (10 perc) 
 

 7. Feladat  

Rajzold le saját „Életfádat”!  
 


