
IRODALOM játékos tanulás - tanári segédlet 
 

www.pappusproject.eu  

Vadgesztenye: története, nevének eredete, versek  

Kapcsolatteremtés egy az iskola területén vagy a környéken található vadgesztenyefával 
 

Cél: A tanulók a leíró nyelv használatának megértését gyakorolják azzal, hogy versekben, történelmi szövegekben és etimológiai 
leírásokban kutatást végeznek a vadgesztenyéről.  

 
Feladat: 

• Vetítsük vagy nyomtassuk ki a Vadgesztenye Pappus Játékos Ismertetőt és a Növénytáblát, és keressük meg, hogy honnan ered az 

angol “conker” kifejezés, valamint hogy milyen színjelzésekkel segíti a vadgesztenye a beporzók munkáját.   

• A tanulók keressenek az interneten minél több vadgesztenyéről szóló verset. Ezután találjanak ki különböző elnevezéseket, amik 

találóak lennének a vadgesztenyére, majd írjanak egy verset, amiben már ezt az új elnevezést használják. Ehhez minél változatosabb 
leíró nyelvezetet próbáljanak használni.  

• Néhány vadgesztenyéről szóló vers: 
 

 
 

 

 
Kellékek: 

• Az iskola területén vagy a környéken található 
vadgesztenyefa, amit a tanulók közelről is 
meg tudnak vizsgálni 

• Pappus Vadgesztenye Növénytábla 
 
További segédletek: 

• Pappus Vadgesztenye játékos ismertető 
további ötletekhez, játékokhoz és gyakorlati 
feladatokhoz 

 
Sikerkritériumok:  

✓ Értem és el tudom magyarázni a versek 
társadalmi és történelmi kontextusait 

✓ Egy növény tulajdonságainak leírását bele 
tudom építeni egy saját versbe 

 

 

Boda Magdolna 

  
Ősz 

 
 

Megint úgy jön el 

az ősz, hogy egyetlen 
reményem se 

teljesül. 
Csak jön, 

bő lódenkabátját 

meglebbenti, 
és barna ujjával 

sietve körberajzolja 
a gesztenye leveleit. 

Megint. 

 
 

Nemes Nagy Ágnes 
 

Gesztenyefalevél 
 

 
Találtam egy falevelet, 

gesztenyefa levelét. 
Mintha megtaláltam volna 

egy óriás tenyerét. 

Ha az arcom elé tartom, 
látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem, 
Látom, nagyobb, mint a fejem. 

Hogyha eső cseperegne, 

nem bánnám, hogy csepereg, 
az óriás nappal-éjjel, 

óriási tenyerével 
befödné a fejemet. 

 

 
 
 

  

Tarbay Ede 

 
A hiú törpe 

 
Törpe ül a gesztenyefán, 

vadgesztenye-törpe, 
feje barna, a sipkája 

zöld és csupa tüske. 
Feje fölé esernyőt tart: 

– kopp! – kopog a zápor; 
lics-locs eső, amint eláll, 

lemászik a fáról. 

Térül-fordul, tócsát keres, 
megy a sáros partra, 

megnézi, hogy elég zöld és 
szúrós-e a sapka? 

Amíg hajlong, zöld sipkája 

toccs! a vízbe toccsan, 

így bosszúsan tovább sétál, 

ma sem tudni, hol van! 

 

http://www.pappusproject.eu/

