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Folytassuk utazásunkat a látható világ és a képzelet 
birodalmában! Szeretnénk, ha idén is érdeklődéssel 
tanulmányoznád a könyv illusztrációit* és feladata-
it. A tankönyv fejezeteiben több feladat található, 
mint amennyit a tanórákon kidolgozhatsz, de nem 
kell mindegyiket megoldanod. Bármelyikhez hoz-
záteheted saját ötleteidet, egyéni megoldásokat 
hozhatsz létre. Ha szívesen dolgozol egy feladaton, 
biztosan olyan lesz a végeredmény, amivel megör-
vendezteted majd tanítódat és szüleidet is. Az igé-
nyes és szép munkához természetesen nem elég a 
jó ötlet, szükséged lesz a szorgalmadra is. 

Reméljük, hogy harmadik osztályban is az egyik 
kedvenc időtöltésed lesz a rajzolás, a festés és a 
mintázás, és örömmel várod a vizuális kultúra tan-
órákat. Sok sikert kívánnak mindehhez: 

A szerzők

KEDVES HARMADIK OSZTÁLYOS!

Így jelennek meg a szövegben a kér-
dések és a feladatok.

Technikai leírás
Elolvasásával megismerheted egy 
adott alkotás elkészítésének módját.

Jelzések a tankönyvben

A legfontosabb fogalmakat vastag 
betűvel kiemelten olvashatod.

Ha * szerepel egy szó mellett, akkor an-
nak magyarázatát a könyv végén lévő 
Kislexikonban találod meg.

Brauer Izabell: Őszi erdő. Pasztell (tanár: Kertész Jánosné)
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1. Beszélgessetek a Gyermekjátékok című festményről! 
Meséljétek el, hogy mi történik az utcán! Gyűjtsétek össze, 
milyen játékokkal játszottak ötszáz évvel ezelőtt a gyerekek! 
2. Soroljátok fel napjaink kedvenc játékait! Állítsátok össze a 
10 legkedveltebb játék listáját!
3. Rajzold le a kedvenc játékodat úgy, hogy néhány részletét megváltoztatod! (Például lehet-
nek mások az arányai, színezheted vagy mintázhatod a látottaktól eltérően, és kitalálhatsz hoz-
zá újabb részleteket!) 

Id. Pieter Bruegel (idősebb píter brőhl): Gyer mek já té kok (1560), élet kép*, olaj*, fa, 118 × 161 cm

Az emberek már ősidők óta játszanak. Eleinte a természetben ta-
lálható anyagokból készítettek játékokat. Például a kukoricacsu-
héból, a kukoricacsutkából, a sásból, a szalmából és a faágak-
ból babát és állatkákat formáztak; a nádból és a fűzfavesszőből 
sípot faragtak; az állatok bőréből labdákat készítettek.  

A régi korok játékait hagyományként őrizzük.  A napjainkban 
használt játékok nagy része már nem természetes alapanya-
gokból készül. Az utóbbi években a számítógépen játszható 
játékok is nagyon népszerűvé váltak. 

Meséljétek el, hogy mi történik az utcán! Gyűjtsétek össze, 

napjaink kedvenc játékait! Állítsátok össze a 

Az emberek már ősidők óta játszanak. Eleinte a természetben ta-
lálható anyagokból készítettek játékokat. Például a kukoricacsu-
héból, a kukoricacsutkából, a sásból, a szalmából és a faágak-
ból babát és állatkákat formáztak; a nádból és a fűzfavesszőből 

MIÉRT KELLENEK A JÁTÉKOK?
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1. Beszélgessetek az itt látható játszótéri játékokról a követ-
kező szempontok alapján! Hogyan lehet rajtuk játszani? Mi-
lyen anyagokból készültek? Milyen a színük és a mintájuk? 
Hozzatok különböző játszóterekről képeket, és mutassátok be 
az osztályban! 
2. Gyűjtsétek össze közösen, hogy milyennek kell lenni 
egy jó játszótérnek! Milyen típusú játékok legyenek a téren? 
Milyen anyagokból készüljenek? Milyen biztonsági előírások-
nak feleljenek meg?
3. Tervezz játszótéri játékot! Rajzold meg, hogy milyen 
csúszdán, mászókán vagy libikókán játszanál a legszívesebben!

Az utcákon régebben nem volt olyan nagy forgalom, mint ma-
napság, ezért a gyerekek szabadon játszhattak a házak között. 
Napjainkban már a kijelölt parkokban, a mesterségesen épített 
játszótereken töltik a szabadidejük egy részét.

Játszótéri játékok
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A rongybaba története
Hol volt, hol nem volt, volt egy szer egy ját szó tér, a ját szó té ren egy pad, 
a pa don két já ték ba ba. Az egyik szür ke, ko pott rongybaba volt, tin tá-
val raj zolt or ra már egé szen el mo só dott, de fo nal lal ki varrt szempárja vi-
dá man te kin tett a vi lág ba. A má sik ba ba büsz kén ma ga elé me redt, ró zsa-
szín se lyem ru há ját ké nyes ked ve ma ga alá húz ta, s csak ül tek mind ket ten 
szót la nul. Mi kor mel lé jük te le ped tem a pad ra, vé let le nül meg lök tem a rongy-
babát, s az kis sé ne ki dőlt ké nyes szom széd já nak. No, lát no tok, hal la no tok kel-
lett vol na, mit mű velt a se lyem ru hás! Ap ró szá ját nagy ra tá tot ta, a por ce lán 
nyel ve pe reg ni kez dett. Szid ta a rongybabát, hogy be pisz kí tot ta új do natúj ru-
há ját, amely elő ször van raj ta. A rongybaba nem per le ke dett, de vi té zül áll ta 
a sa rat, s ki je len tet te, hogy egyik ba ba olyan, mint a má sik.

A se lyem ru hás ba ba ezen még in kább fel há bo ro dott. Még hogy ő olyan le nne, 
mint a rongybaba! Ő, a leg �  no mabb, leg drá gább al vó ba ba! Ez sér tés! Ez… ez… 

Most már so ha sem de rül ki töb bé, hogy mit akart még mon da ni, mert köz be-
szól tam. Azt aján lot tam, hogy mond ják el mind ket ten éle tük tör té ne tét, ak kor 
majd ki de rül, me lyi kük a kü lönb. Az al vó ba bát nem kel lett két szer kér ni. Megiga-
zí tot ta a se lyem ru há ját, és rá kezd te: 

– Az anya got, ami ből let tem, ki bá nyász ták a föld ből, el vit ték a gyár  ba; ott meg-
for mál ták a fe je met, be fes tet tek, kiéget tek, on nan a ba  ba gyár ba ke rül tem, ott 
be le tet ték a fe jem be a két sze met, a nya kam ra erő sí tet ték a fe je met, ru hát varr-
tak ne kem, s gyö nyö rű sé ge sen felöl töz tet tek, az tán be fek tet tek egy szép do boz-
ba. Do bo zos tul ke rül tem a já ték bolt ba, ahol meg lát tak, meg vá sá rol tak, és most 
itt va gyok.

Biz tat tam a rongybabát, hogy most már ő kö vet ke zik. Előbb sza bó dott, hogy 
az ő tör té ne te nem olyan ér de kes, de azután mégis csak el me sél te:

– Én bi zony nem vol tam min dig ba ba. Va la mi kor mint jó me leg té  li ka bát kezd-
tem a pá lya fu tá so mat. Ili ke – ő a mos ta ni gaz dám – papája hor dott, és én me-
len get tem. De el kezd tem kop ni, fosz la doz ni, hiá ba ta gad nám, így volt. Még ki is 
lyu kad tam. Ak kor meg kur tí tot tak, s amo lyan be kecs fé le lett be lő lem, de ab ból is 
ki kop tam egy idő múl va. Ak kor még job ban meg kur tí tot tak, s átala kí tot tak Ili ke 
szá má ra. Most már őt vé del mez tem a tél hi de gé től. De Ili ke gyor san nőtt, mint a 
fű szál a ré ten eső után. Így őt sem szol gál hat tam so káig, mert ki nőtt. Ak kor rö vid 
idő re por tör lő lett be lő lem. Az is szép mes ter ség, mert az volt a dol gom, hogy 
tisz tán tart sam Ili kéék ott ho nát. Egy nap el ve szett Ili ke szép al vó ba bá ja. A kis lány 
ma má ja ak kor gon dolt egyet, ki mo sott en gem, ket té ha sí tott, a test vé rem por-
tör lő ma radt, en gem pe dig Ili ke ma má já nak ügyes uj jai ba bá vá va rá zsol tak. Az-
óta ba ba va gyok, rongybaba, és na gyon sze ret jük egy mást Ili ké vel. Csak azon ve-
sze ke dünk né ha, hogy én sze re tem-e job ban őt, vagy ő sze  ret-e job ban en gem. 

Ed dig tar tott a rongybaba tör té ne te. S a selyemruhás baba sze mé ben egy 
könny csep pet pil lan tot tam meg. 

– Bo csáss meg – mond ta a rongybabának –, a he lyem ben te is ugyanezt tet-
ted vol na. Egész biz to san.

(Hárs László meséje, részlet)

6

A rongybaba történeteA rongybaba története
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1. Olvasd el A rongybaba története című mesét! 
Sorold fel a mese szereplőit! 
Melyik baba története ragadott meg inkább? 
Kinek a szerepét játszanád el szívesen a meséből? Indokold meg azt is, hogy miért! 
Mit gondolsz, mi lehet a mese tanulsága? 
2. Gyűjtsd ki a történetből, hogy milyen anyagokból készítették a babákat!
3. Tervezz olyan rongybabát, amelyet különféle mintájú textilekből foltvarrással 
lehetne megvarrni!

Foltbaba készítése kollázstechnikával
Anyagok és eszközök: A/4-es rajzlap, színes papírok vagy különböző mintájú textilek, ragasztó, olló.
a)  Rajzold fel egy A/4-es méretű rajzlapra a babát!
b)  Vágj négyszögeket különböző színű és mintájú papírokból, vagy textilekből!
c)  Ragaszd fel a babaformára a kivágott darabokat!
d)  A ragasztó megszáradása után vágd le a körvonalon* túlnyúló részeket!

7

Sokan a maradék ruhaanyagokat nem dobják ki, hanem újrahasznosítják. Elő-
ször kiválogatják az összeillő színű és mintájú anyagokat, majd szabályos, kisebb 
darabokra vágják. Végül a kívánt elrendezésben összevarrják. Ezt nevezzük folt-
varrásnak. Főleg párnákat, takarókat és faliképeket készítenek ezzel a technikával.
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FÁK A TERMÉSZETBEN ÉS A MŰVÉSZETBEN

Vida Szabolcs: Természetfotó

Rajzsorozat a fák jellegzetes alakjáról

Az erdők titokzatos világa sok-sok 
művészt ihletett alkotás ra. Meg örö-
kítették az ágak szerkezetét, a lomb-
korona formáját, a kéreg felületét. De 
ábrázolták az évszakok és a napszakok 
okozta színhatásokat, és a fán lakó élő-
lényeket is. A természetben gyakran 
csak tanulmányrajzokat* és színvázla-
tokat készítettek, majd a műteremben 
festették meg a tájképeket*. A sza-
badban készült festmények elsősor-
ban a táj hangulatát örökítették meg. 
„A tájképfestő feladata nem a levegő, 
a víz, a sziklák és a fák valósághű ábrá-
zolása, hanem saját lelkének, érzéseinek 
a kivetítése” – írta le C. D. Friedrich az 
1830-ban még szokatlannak számító 
véleményét.

Paul Cézanne (pól szezann): Mont Sainte-Victoire 
(monszenviktoár; 1882–85), olaj, vászon, 65,4 × 81,6 cm 

1.  Jellemezd a rajzsorozaton be-
mutatott fák lombkoronáját egy-
egy szóval! Gyűjts hasonló típusú 
fákról képeket!
2. Beszéljétek meg, melyek a ha-
sonlóságok és a különbségek a fest-
ményen és a fotón megörökített  
tájképek között! Az összehasonlítás 
szempontjai: a téma, a nézőpont, a 
kép tagolása (mi látható az előtér-
ben és a háttérben), mi áll a � gye-
lem középpontjában, milyen évsza-
kot ábrázolnak.
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Vida Szabolcs: Természetfotó

Különös tájképek
A legtöbb művész nem elégedett  meg a va-
lóság pontos másolá sával. A kép főszereplőjé-
vé tett, álomképszerűen megformált fá ban már 
nemcsak a valóságot, hanem érzelmeket  és 
hangulatokat is kifejeztek. A leg tökéletesebb ha-
tás érdekében az egyes részeket hangsúlyozták, 
kiemelték,  máshol pedig még a formák alakját 
és színeit is megváltoztatták.

Nézzük meg A hollók fája című festményt! 
Egy valóságosnak tűnő fát látunk, mégis szokat-
lannak és borzongatónak érezzük a tájat. Vajon 
miért? Talán a kétségbeesetten hajladozó, gör-
csös, kopár ágak miatt? Vagy a fantasztikus szí-
nekben pompázó égbolt teremt különös han-
gulatot? Te mit gondolsz a fáról? Ha ember 
lenne, hogyan jellemeznéd?

Csont vá ry Kosztka Ti va dar kü lö nös, zár kó zott 
fes tő mű vész volt, aki ra jon gott a ter   mé sze  tért. 
Táj ké pei őr zik en nek a cso dá lat nak az em lé két.

Ma gá nyos céd rus cí mű fest ménye is a ter  mé-
szet meg �  gye lé sé ről és tisz te le té ről ta nús  ko  dik, 
de a ké pen még sem egy hét köz na pi fát lá tunk. 
Magasra nyúló ágai kétségbeesetten hajladoz-
nak a szélben, a lombkorona szinte szétfeszíti 
a kép keretét. Egyik ágában kardot tartva fenye-
geti a világot. Olyan ez a fa, mint ha egy különös 
élő lény len ne, aki nek lel ke van, és mondani sze-
retne valamit az embereknek. Mit gondolsz, va-
jon miről beszél? 

1. Írj egy rövid jellemzést a festményeken 
látható egyik fáról! Találj ki egy történetet a 
különös fa életéről és a táj hangulatáról!
2. A Magányos cédrus című festmény köz-
pontjában álló fa a kép alkotóját jelképezi. 
Mit gondolsz, milyen ember lehetett?
3. Olvasd el a Tájkép című képverset! Fogal-
mazd meg saját szavaiddal a képvers* jel-
lemzőit, majd nézd meg a meghatározását 
a kislexikonban!

Verbőczy Antal: Tájkép

Caspar David Friedrich (kászpár dávid fridrih): A hollók 
fája (1822), olaj, vászon, 54 × 71 cm

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus (1907), olaj, 
vászon, 194 × 248 cm, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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Frottázsolt levelekből kollázs1

Az ősz varázsecsetével festi meg a fák leveleit, 
így azok gyönyörű színekben pompáznak. A tél 
közeledtét a fáról lehulló levelek és az egyre vas-
tagodó avarszőnyeg is jelzi.

1. Készíts többfajta levélről színes frottázst! 
Frottázsnak nevezzük a dörzsöléses eljá rást  
és az így készült rajzot is. Tervezz le vél frot-
tá zsokból kiinduló kompozíciót*!
2. Képzeld el, milyenek lennének a levelek, 
ha megelevenednének! Rajzolj nekik ar-
cot, kezet, lábat, és öltöztesd is fel őket!

a)  Gyűjts össze frissen szedett leveleket!  
b)  Tegyél a levél erezetes oldalára egy író-

lapot! Satírozd át színes ceruzával vagy 
krétával, majd vágd ki a lapból a formát! 

c)  A legszebbeket ragaszd fel egy rajzlapra 
egymástól távolabb! 

d)  Rajzold körül a leveleket vastag � lctollal! 
Használj az őszhöz illő színeket (például 
barna, zöld, narancs, citromsárga)! A kör-
berajzolásnál mindig az elkezdett szín-
sorrendet kövesd! Töltsd ki az ismétlődő 
körvonalakkal a rajzlap széléig a felületet!

1 kollázs: különböző anyagokból ragasztott kép
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a)

d)

b) c)

Anyagok és eszközök: 12 × 20 cm-es színes papír, ceruza, olló, alaplap, ragasztó.
a)  Hajtsd félbe a színes lapot úgy, hogy a fehér színű oldala legyen felül!
b)   Rajzold rá a levélformákat az ábra szerint, de másfajta leveleket is választhatsz! Vi gyázz, 

ne maradjanak le a formákat összekötő in dák, mert azok tartják egyben a papírkivágást!
c)   Vágd ki a vonalak mentén a mintát, majd hajtsd szét a la pot! 
d)  Ragaszd rá a kivágott mintát egy alap  lap ra! Olyan színt vagy tónust* válassz, amelyből jól 

kiemelkedik a minta!

Levélformák papírkivágással

Készítsetek közösen osztálydekorációt papírkivágással!
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Tanulmányrajz készítése

A különböző fafajtákat nem csak a lombkorona formájáról és a 
levelek alakjáról ismerhetjük fel. A fák egyedi jellegzetességéhez 
tartozik a kéreg repedezettsége, a színe, a felület érdessége vagy 
simasága is.

1. Készíts vagy gyűjts fotókat különböző fafajták kérgé-
ről! Hasonlítsd össze egymással két különböző fajta fa kérgét! 
Sorold fel a hasonlóságokat és a különbözőségeket! (Például 
szabályosan vagy szabálytalanul, sűrűn vagy ritkán repede-
zett-e a felülete, vannak-e különleges ismertetőjegyei.)
2. Rajzold le az egyik fakéreg felületét a valóságnak megfe-
lelően! Utánozd a jellegzetes mintázatot különböző vastag-
ságú és sűrűségű vonalakkal! Az árnyékos részeknél nyomd a 
rajzlapra erősebben a ceruzádat, ezáltal sötétebb tónusú fe-
lületet kapsz!

Tanulmányrajzok* fakérgekről
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Fafejek

Egy formába sokszor mást is 
belelátunk, nem csak azt, ami-
lyen valójában. Elképzeljük, 
hogy egy tárgy életre kel, a 
Nap ránk mosolyog, a felhők 
megelevenednek, vagy akár 
azt is, hogy az általunk kitalált 
fa megszólal.

1. Beszéljétek meg, hogy milyen emberre igaz a „fafejű” 
kifejezés! Jó vagy rossz tulajdonságnak tartjátok?
2. Jellemezd a fakéreghez hasonlóan megformázott feje-
ket! Mit fejeznek ki a kéreg repedéseivel képzett arcok?
3. Folytasd a rajzsorozatot az általad elképzelt „fafejek” 
megjelenítésével! Készítsetek az egymáshoz illeszkedő ké-
regfoltokból kialakított fafejekből közös kompozíciót!

Kiszáradt fatörzsből faragott fafej
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Számos művész a látott valóságból indul ki az alkotómunká-
ja során. A kész rajz, festmény vagy szobor gyakran mégsem a 
valóság pontos mása, eltér attól formában, színben vagy min-
tában. 

Ernst Ludwig Kirchner (ernszt ludvig 
kirkner): Erdő (1910), olaj, vászon, 
135 × 99 cm

Theo van Doesburg (teo fan duszbörh): Fa a házak előtt 
(1916), olaj, vászon, 66 × 55,8 cm

Lukács Szilvia: Zöldtündér (2005), tusrajz

1. Beszélgessetek az itt látható alkotásokról a követke-
ző kérdések alapján! Mi a képek témája? Milyen technikával 
készültek? Milyen formákat ábrázolnak? Milyen módsze-
reket alkalmaztak az alkotók a látvány megváltoztatására? 
Milyen hasonlóságokat fedezhetünk fel a képek között?
2. Rajzold meg a saját fádat! Alkothatsz fényképek vagy 
emlékképek alapján is. A legfőbb segítség a képzeleted le-
gyen! A kidolgozásnál bátran használj élénk színfoltokat, a 
gra� ka készítésekor pedig a valóságos felülettől eltérő, ki-
talált mintákat! Tetszőlegesen válaszd meg a technikát, 
például készíts viasz karcot*, � lctollrajzot vagy színes papí-
rokból álló kollázst! 

A látvány átalakításaA látvány átalakítása
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Képzeletbeli erdő
Anyagok és eszközök: A/3-as vagy A/4-es rajzlap, 
fehér gyertya, akvarell*, fekete � lctoll.
a)  Vázolj fel gra� tceruzával 2-3 fát a rajzlapra! 

Húzd át a vonalakat fehér gyertyával! Csak a 
fő vonalakat rajzold meg: a fa lombkoroná-
jának alakját, a törzs formáját, az ágakat, és a 
gyökerek rajzolatát! (Ha az alsó képhez hason-
ló, szabálytalan szélű képet szeretnél, akkor a 
festés előtt tépkedd körbe a rajzlapot, és egy 
kicsit meg is gyűrheted a felületét!)

b)  Fesd át egymásba futtatott halvány színár-
nyalatokkal az egész képet! 

c)  A festék száradása után fekete � lctollal rajzold 
meg a részleteket! A valóságban látott rész-
letekkel vagy képzeletbeli motívumokkal dol-
gozd ki a felületet!

Kolozsi Kíra, Rácz Dóra, Czéh Lenke: Képzeletbeli erdő 
(tanár: Papp Károly)

3. Tervezd meg egy képzeletbeli erdő fáit! A képet a leírásban szereplő vegyes technikával 
dolgozd ki!
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Mesebeli fák

A mesékben és a mondákban gyakran találkoz-
hatunk különleges tulajdonságokkal rendelkező, 
csodatévő  fák kal és csodálatos színekben pom-
pázó erdőkkel. A mesebeli erdőkben jótevő tün-
dérek és ártó, gonosz bo szorkányok is lakhatnak. 
A fa lakói izgalmas kalandokat élnek át, és sok-
szor egymással is megküzdenek. 

1. Gyűjts különleges fákról szóló története-
ket! Folytasd a felsorolást! Például Lázár Ervin: 
A Négyszögletű Kerek Erdő, Wass Albert: Mese 
az erdőről stb.
2. Beszéljétek meg, hogy miben hasonlí-
tanak, és miben különböznek a mesebeli fák 
a valóságos fáktól! Milyen részletekkel tették 
különlegessé a művészek az itt látható mese-
beli fákat? Írj az egyikről egy rövid mesét!
3. Olvasd el a következő oldalon lévő me-
sét! Rajzold vagy fesd meg a fából faragott 
vagy fává változott hajadont! A fa ágait, leve-
leit, törzsét és gyökereit úgy alakítsd ki, hogy 
azok emberi testrészeknek látszódjanak!

Gaál Éva: Meseillusztráció

Miroslav Cipár: A csodatévő fa, az élet vize meg a min-
dentudó madárka című mese illusztrációja
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  A fából faragott hajadon

Élt egy szer, él de gélt négy sze gény em ber: egy ács, egy fes tő, egy sza bó 
meg egy iga zi ág ról sza kadt, aki nek sem mi fé le mes ter sé ge nem volt. Ín sé ge-

sen él tek mind a né gyen, nemigen akadt mun ká juk. Egy nap az tán föl ke re ked-
tek, ne ki vág tak a vak vi lág nak, hát ha má sutt job ban men ne a so ruk. 

Es te fe lé egy for rás hoz ér tek, ott ma rad tak éj je li há lás ra. Reg gel, ami kor föléb red-
tek, meg lát tak egy em ber for má jú fát a for rás part ján.

Nem volt sie tős az út juk, ráér tek, hát ne ki lát tak, hogy még em be ribb for má jú ra 
iga zít sák a fát. És ha már em ber lesz a fá ból, le gyen ha ja don be lő le! Az ács ki fa rag ta 

szé pen, a fes tő be pin gál ta gyö nyö rű sé ge sen, a sza bó meg ru hát varrt ne ki. Ak kor a 
ne gye dik, az, aki nek nem volt mes ter sé ge, elé be tér delt, és va rázs igé ket ol va sott rá, 
hogy élet re kelt se. Haj nal táj ban meg moz dult a ha ja don. Pis lan tott egyet, el mo so-
lyo dott, nyúj tó zott egy na gyot, és élet re tá madt.

Megörült a négy cim bo ra, hogy ilyen szép sé ges ha ja don csöp pent közébük! 
Be le sze ret tek mind a né gyen, mind ma gá nak akar ta fe le sé gül. Majd ököl re men-
tek miat ta.

– Bi zony en gem il let! – mond ta az ács. – Én fa rag tam ha ja don for má jú ra.
– Már pe dig az enyém lesz! – erős kö dött a fes tő. – Én pin gál tam szép re az ar cát, 

arany ra a ha ját!
– Sen ki má sé nem lesz, ha nem az enyém! – lár má zott a sza bó. – Én ad tam rá ezt 

a pom pás ru hát!
– Egye dül ne kem van jus som hoz zá! – tor kol ta le őket az ág ról sza kadt–, hi szen én 

kel tet tem élet re!
Hu za kod tak egy da ra big, ma ra kod tak, az tán elin dul tak a kán hoz1, ítél jen a dol guk-

ban. Vit ték a ha ja dont is. El mond ták a kán nak rend re, ho gyan jár tak. Meg hall gat ta a 
kán, az tán ki mond ta az íté le tet:

– Ez a ha ja don az én föl de men ter mett, nem il let hát se té ged, se té ged, se 
té ged, se té ged, ha nem en gem!

Meg hal lot ta a ha ja don, ki for dult a pa lo tá ból. Az ud va ron megállt moz du lat lan,  
meg der medt a lá ba, kar ja le ha nyat lott, le csu kó dott a sze me. Le hul lott ró la 

a ru ha, le hám lott a fes ték, s mi re a négy cim bo ra ki lé pett a pa lo tá ból, 
vissza  vál to zott az zá, ami volt: fá vá. Só haj tott egyet a négy ván dor-

le gény, a kán ket tőt só haj tott, de ez már nem se gí tett raj tuk.
Ott áll ma is az a ha ja don for má jú fa a kán ud va-

rán, lát hat já tok, ha ar ra jár tok.
(Török népmese)

1 kán: mongol vagy török fejedelem
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Jelképes fák

A fát minden korban az élet és a halál, 
az örök fejlődés és a halhatatlanság jel-
képeként tisztelték. A mesebeli fákhoz 
hasonló különleges tulajdonságokkal 
rendelkezik a bibliai édenkertből ismert 
híres fa, az örök élet és a tudás fája is. 

Az esztendő jelképe a világfa, mely-
nek tizenkét ágán ötvenkét virág nyílik, 
ágain pedig három aranyalma terem. 
A három aranyalma a három nagy ke-
resztény ünnep: a húsvét, a pünkösd és 
a karácsony jelképe.

Gabriel Rusu: Az állatok menedéke. Akvarell

1. Magyarázd el, mit jelképez az
esztendő fáján a tizenkét ág és az öt-
venkét virág!
2. Fogalmazd meg a következő
közmondások mondanivalóját!
• Rossz fát tesz a tűzre.
• Nagy fába vágja a fejszéjét.
• Nem esett messze az alma a fájától.
3. Beszélgessetek Az állatok me-
nedéke című képről! Mit jelképez ez
az alkotás? Milyen mondanivalót kö-
zöl az alkotó a képi kifejezés eszkö-
zeivel?
4. Az esztendő fája (csoportmunka).
Alkossatok 12 fős csoportokat! Vág-
jatok ki A/3-as rajzlapból egyfor-
ma mére tű négyzeteket! Illesszétek
egymáshoz a 12 négyzetet, és szá-
mozzátok meg az egymást köve-
tő hónapok szerint! Vázoljatok fel
egy hatalmas fát a lap közepére!  Be-
széljétek meg, ki melyik hónapot je-
leníti meg! A rajzolás során többször
egyeztessétek a kompozíciót! Külö-
nösen az egymás melletti és feletti
hónapok képeit rajzolóknak szüksé-
ges összedolgozniuk. Végül helyez-
zétek egymás mellé a hónaprajzokat,
és ragasszátok fel egy nagy kartonra!
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