IRODALOM játékos tanulás - tanári segédlet
Interjú egy fával
Az ismeretterjesztő szövegekből származó információk
felhasználásával
Cél: A tanulók tervezzenek meg egy beszélgetést, ahol az interjú alanya egy fa.

Ez a gyakorlat következhet az imaginációs gyakorlat (3. Irodalom - tanári segédlet) után. A tanulók
párokban dolgoznak, egyikük a kérdező, másik az interjúalany, azaz egy fa – szerepében.
•
A Pappus online tréning programban van egy kisfilm, ami ezt a gyakorlatot mutatja be.
Gyakorlat:
A tanulók tervezzék meg, próbálják el, majd játsszák el a fával készített interjút. A tervezéskor
használják a Pappus Növénytáblákat, illetve az imaginációs gyakorlat során feljövő érzéseket,
képeket és gondolatokat.
Példa:
Interjú egy Tölgyfával (ide bármilyen fát helyettesíthetünk):
Kedves Tölgyfa! – köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat a beszélgetésre. Néhány kérdést
szeretnék feltenni önnek az életéről.
•
Hány éves Ön?
•
Milyen jelentősebb történelmi eseményeket élt át?
•
Ön szerint melyik a legtökéletesebb élőhely?
•
Mit szokott látni, hallani, érezni maga körül?
•
Kik számítanak önre és miben?
•
Van valamilyen szuperereje? Ha igen, mi az?
•
Milyen képességére, vagy jellemzőjére a legbüszkébb?
•
Mi az, amit szívesen elmondana még magáról?
További játékos tanulás – tanári segédletek:
•
Irodalom - tanári segédlet: Vizualizáció és
ismeretterjesztő szövegek
Sikerkritériumok
ü Meg tudok fogalmazni kérdéseket, amik
segítségével egy interjú során össze tudom
gyűjteni a szükséges információt.
ü Bele tudok helyezkedni egy élő növény vagy
fa helyébe, el tudom képzelni az életét.

www.pappusproject.eu

Történetindító és történelem
Kezdjünk egy nevezetes, vagy különleges képpel
Cél: A tanulók nézzenek utána, hogy hogyan fejlődnek a fák, és milyen hosszú életet élhetnek.
Ebből a tudásból kiindulva építsenek fel egy történetet, egy valós történelmi szállal egybefűzve.

Az Ashbrittle fa, ami egy tiszafa (Taxus baccata),
több mint 3000 éves. Ez azt jelenti, hogy már a
Stonehenge használatakor is állt. Az Ashbrittle
Somersetben található, az Egyesült Királyság
területén. A fa törzse hétfelé ágazik, és a hét
törzsrész mindösszesen 42 méter kerületű.

Magyarországon is találunk igen idős fákat,
legidősebb (2021-ben) a megközelítőleg 800 éves
Hédervári Árpád-tölgy, mely egyszer már kis híján
elpusztult, amikor kettétört, de szerencsére egy
részét sikerült megmenteni kitámasztással.
Gyakorlat
Írjunk egy történetet valamelyik öreg fát választva főszereplőnek. Utánanézhetünk más idős fáknak
is Magyarországon, vagy a nagyvilágban. Válasszuk azt, amelyik legközelebb áll hozzánk.
Miket tapasztalhatott meg ez az idős fa a hosszú élete során? Milyen történelmi eseményeket
élhetett át?
Hogyan használhatták az emberek a fát? Megpihentek alatta? Felmásztak rá az akkori gyerekek?
Sikerkritériumok
ü Utána tudok nézni, hogy egy bizonyos időszakban milyen történelmi események történtek
ü El tudom mondani, hogy hogyan fejlődik az élete során egy fa, és hogy milyen idős kort érhet
meg.
Kellékek:
•
Pappus növénytáblák, az egyes fajok ismeretéhez
•
Az Ashbrittle fa vagy más idős fa fotója. (Az Ashbrittle képe letölthető a Pappus
képgyűjteményből)

