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Zen kertek  Az iszlám kertek 
Szerezzünk ismereteket, majd tervezzünk meg egy japán zen 
kertet  Szerezzünk ismereteket, majd tervezzünk meg egy iszlám kertet 

Cél, hogy a tanulók utánanézzenek a Zen kertek filozófiájának, történetének és szimbolikájának, 
majd elkészítsék a saját zen kertjüket.  
 
Kellékek: 
Száraz homok, tálcák, különböző méretű és alakú kövek, botok, egy villa a homokbarázdák 
kialakításához.  
 
• A zen kert a megnyugvás, béke, elmélyülés 

tere, amely a szellemi, lelki és testi 
egészséget is szolgálja.  

• A kövek és kavicsok a természet esszenciáját 
jelképezik. A megjelenés egyszerű, és kevés 
alapanyag szükséges hozzá.  

• A homokba, vagy kavicságyba rajzolt 
körkörös vonalak a vizet jelképezik.  

 
Hasonlítsuk össze a zen kerteket a muszlim 
kertekkel. Mi jelenti a fő kontrasztot? Az osztály 
egyik fele kutasson a zen kertek, másik fele a muszlim kertek témájában.  
 
Rajzoljuk meg egy zen kert tervét. Tervünk térjen ki a kert 
főbb jellemzőire. Készítsük el a kert modelljét, a fent 
felsorolt alapanyagok segítségével. 
 
Kulcsszavak: rituálé, meditáció, sintóizmus 
 
Sikerkritériumok 
ü Képes vagyok a nyomtatott és az interneten 

található információk feldolgozására a japán zen 
kertek témában.  

ü Be tudom mutatni a japán zen kertek főbb jellemzőit és a zen kert filozófiáját.  
ü Meg tudom tervezni, és el tudom készíteni egy japán zen kert modelljét.  
 

 Cél, hogy a tanulók utánanézzenek az iszlám kertek történetének, vallási hátterének és 
szimbolikájának, majd hogy elkészítsék a saját iszlám kertjüket.  
 
Kellékek: 
Modellező anyagok, fa nyesedékek, növényi alkotórészek az iskolaudvarról vagy környékéről.  
 
• Az iszlám kertek, melyek eredetileg a 

Korán paradicsomkertjét akarták 
megjeleníteni szabályos alakúak, 
szimmetrikusak, és gyakran kívülről 
fallal körbezártak.  

• Jellemzően négyszögletű, 
négyosztatú kert, melyet négy 
szökőkút (kvadráns vízfolyás) oszt 
négy részre, középen egy tóval.  

• A négy részbe gyümölcsfákat és 
virágokat ültetnek.  

• A kert szimbolikája egyértelmű, és magával fogja ragadni a diákokat. 
 
 
Hasonlítsuk össze a muszlim kerteket a zen kertekkel. Mi jelenti a fő kontrasztot? Az osztály egyik 
fele kutasson a muszlim kertek, másik fele a zen kertek témájában.  
 
További tanári segédletek: 
• Vallási ismeretek tanári segédletek: Iszlám  
• Használjuk ezt az anyagot a mintázatok, szimmetriák, sorozatok matematikai témakör 

tárgyalásánál is!  
 

Kulcsszavak: szimmetria, imádság, meditáció 
 
Sikerkritériumok 
ü Képes vagyok a nyomtatott és az interneten található információk feldolgozására a japán 

iszlám kertek témában.  
ü Be tudom mutatni az iszlám kertek főbb jellemzőit és az iszlám kert vallási hátterét és 

jelképrendszerét.  
ü Meg tudom tervezni, és el tudom készíteni egy iszlám kert modelljét.  
 
Fotó: Készítette: Kit36a, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59008478 
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