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AZ ÁLLATOK SZIMBOLIKUS JELENTÉSEI TÖBB KULTÚRA
HAGYOMÁNYÁBAN

Oroszlán – Nap, vadság, védelmező, férﬁasság, királyi hatalom, méltóság, büszkeség
Tigris – bátorság, makacsság, együttérzés, védelem, erő, rettenthetetlenség
Majom – hűség, erő, leleményesség, kérkedés, utánzás
Víziló – a Föld ereje, a tenger ereje
Medve – erő, átalakulás, gyógyulás, Hold
Farkas – vadság, bölcsesség, átváltozás, kegyetlenség, fösvénység, védelem, táplálás
Róka – az ördög ravaszsága, a természet titkainak tudója, a gazdagság hozója
Szarvas – Nap, megújulás, termékenység
Őz – társ, áldozat, a hosszú élet jelképe
Vidra – segítő
Hermelin – tisztaság, éberség
Nyúl – Hold, anya, fürgeség, gyávaság, bőség
Egér – szegénység, irigység, időjósló
Denevér – szerencse, boldogság, ördög, szenny, szorgalom, halál, újjászületés
Bika – életerő, fejedelmi lény, Nap, Hold, termékenység
Tehén – bőség, termékenység, újjászületés
Elefánt – az akadályok eltávolítója, megfontoltsággal kordában tartott erő, bölcsesség, ártatlanság, hűség
Szamár – alázatosság, teherhordás, butaság, szegénység
Ló – gazdagság, hatalom, elpusztíthatatlanság, a fehér ló a tisztaság és hűség, a jó szerencse hordozója
Bárány – tisztaság, szelídség, ártatlanság
Disznó – falánkság, ostobaság, piszok, szerencse
Macska – védelmező, anya, boszorkányság (fekete macska)
Kutya – hűség, tisztánlátás, nemesség, gyógyítás
Sas – nemesség, isteni dicsőség, erő, magányos hős, ﬁatalság, megújulás
Hattyú – tisztánlátás, boldog halál, a hű szerelem, szépség
Gólya – jámborság, családi harmónia, gyermeki engedelmesség, az ördög ellensége
Páva – szerelem, szépség, királyi méltóság, halhatatlanság, feltámadás
Fehér galamb – béke
Béka – tisztulás, termékenység, varázslat, boszorkányság
Teknős – erő, kitartás, Föld, anya, hosszú élet, halhatatlanság
Kígyó – gyógyítás, a farkukba harapó kígyók az örökkévalóságot jelképezik, túlvilági erő
Cápa – a természet veszélyeinek jelképe
Méh – társadalom, szorgalom, a munka öröme, közös jólét, az édes szerelem veszélyei
Pillangó – nyár, öröm, hosszú élet, a lélek formái, átváltozás, szépség, tűz
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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

D2

Hiányos lista: az állatok szimbolikus jelentései több kultúra hagyományában

TANULÓI

…………….. Nap, vadság, védelmező, férﬁasság, királyi hatalom, méltóság, büszkeség
…………….. hűség, erő, leleményesség, kérkedés, utánzás
…………….. vadság, bölcsesség, átváltozás, kegyetlenség, fösvénység, védelem, táplálás
…………….. Nap, megújulás, termékenység
…………….. tisztaság, éberség
…………….. Hold, anya, fürgeség, gyávaság, bőség
……………. szegénység, irigység, időjósló
……………. szerencse, boldogság, ördög, szenny, szorgalom, halál, újjászületés
……………. az akadályok eltávolítója, megfontoltsággal kordában tartott erő, bölcsesség,
ártatlanság, hűség
……………

tisztaság, szelídség, ártatlanság

……………

falánkság, ostobaság, piszok, szerencse

……………

hűség, tisztánlátás, nemesség, gyógyítás

……………

nemesség, isteni dicsőség, erő, magányos hős, ﬁatalság, megújulás

……………

szerelem, szépség, királyi méltóság, halhatatlanság, feltámadás

……………

béke

……………

tisztulás, termékenység, varázslat, boszorkányság

……………

társadalom, szorgalom, a munka öröme, közös jólét, az édes szerelem veszélyei

……………

nyár, öröm, hosszú élet, a lélek formái, átváltozás, szépség, tűz

Az állatok lehetnek:
1. bárány, 2. béka, 3. denevér, 4. disznó, 5. egér, 6. elefánt, 7. farkas, 8. fehér galamb,
9. hermelin, 10. kutya, 11. majom, 12. méh, 13. nyúl, 14. oroszlán, 15. páva, 16. pillangó,
17. sas, 18. szarvas.
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