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Zen kertek  Mennyei kertek 

Ismerjük meg és tervezzünk japán Zen kertet  Ismerjük meg és tervezzünk egy iszlám kertet 

Cél: Ismerjük meg a japán Zen kertek történelmét, 
elrendezését és szimbolizmusát. Egy bemutató kert tervezése. 
 
Szükségek eszközök: 
száraz homok, tálcák, különböző méretű és alakú kövek, vesszők, asztali villa a homok 
gereblyézéséhez 
 
• A Zen kertek úgy lettek tervezve, hogy 

nyugalmat és lelki békét árasszanak. Az 
ide látogatók a kert kisugárzásának 
köszönhetően élvezhetik annak pozitív 
mentális és pszichés hatásait.  

• A kavicsok és kövek elrendezése a 
természet lényegét hivatottak 
visszaadni. A kert tervezése egyszerű és 
letisztult, csak kevés anyagot használ. 

• A homokban koncentrikusan rajzolt 
körök a víz fodrozódását szimbolizálják. 

 
Hasonlítsátok össze a Zen kerteket az iszlám kertekkel. Az osztály egyik fele az egyik után 
kutasson és készítsen egy modellt, míg a másik fele a másik kerttípust vegye górcső alá. 
 
A csoport tervezzen egy Zen kertet, és készítsen 
egy modellt a fent említett anyagok használatával. 
 
Kulcsszavak:  
spirituális, meditáció, Sintoizmus 
 
Sikerkritériumok: 
ü Az internet és írott anyagok segítségével 

ismereteket tudok szerezni a Zen kertekről. 
ü Ismerem és el tudom magyarázni a Zen kertek különböző alkotóelemeit és azok 

szerepét. 
ü Tudok készíteni egy Zen kert modellt a rendelkezésre álló anyagokból. 
 

 Cél: Ismerjük meg az iszlám mennyei kertek történelmét, elrendezését 
és szimbolizmusát. Egy bemutató kert tervezése. 
 
Szükséges eszközök: 
Gyümölcsfák és cserjék metszéséből visszamaradt növényi anyagok 
• A Mennyei kertek általában szimmetrikusak, 

szögletesek és gyakran fallal körülzártak. 
• Alakjukban sok a derékszög, gyakran négyzet 

vagy téglalap alakúak. A kerten végigfutó 
vízfolyások négy részre osztják a területet, 
melynek a közepén egy kút vagy tó áll.  

• A kert gyümölcsfákkal és virágokkal van 
teleültetve.  

• A kertekben a szimbolizmus nagyon jelentős, 
amivel a diákok is biztosan élvezettel fognak 
megismerkedni. 

 
Hasonlítsátok össze a japán Zen kertekkel. Az 
osztály egyik fele az egyik után kutasson és készítsen egy modellt, míg a másik fele a másik 
kerttípust vegye górcső alá. 
 
További hasznos anyagok: 
• Vallások tanári segédlet: Az iszlám 
• Használjátok ezt a feladatot arra, hogy minél jobban megismerkedjenek a gyerekek az olyan 

matematikai fogalmakkal, mint szimmetria, mintázat vagy sorozat. 
 
Kulcsszavak: szimmetria, imádság, meditáció 
 
Sikerkritériumok: 
ü Az internet és írott anyagok segítségével ismereteket tudok szerezni az iszlám mennyei 

kertekről. 
ü Ismerem és el tudom magyarázni az iszlám mennyei kertek különböző alkotóelemeit és azok 

szerepét. 
ü Tudok készíteni egy iszlám mennyei kert modellt a meglévő anyagokból. 
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