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Animizmus – világvallás? 
Természeti vallások a világ különböző részein 

 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

10. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzői: Tomory Ibolya és Binder Mátyás 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 15-16 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja A természeti vallások lényegi elemeinek bemutatása, és annak a gondolatnak az elfogadtatása, hogy ez a 

hitvilág egyenrangú a világ más vallásaival.  
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – szocializáció, közösség, hagyomány; világkép – hit, hiedelem, értékek; kultúra – népcsoportok  
Tartalom: 
A vallás fogalma. A világ vallásai. A természeti vallások aránya és elterjedtsége a világban. Az animizmus 
belülről és kívülről nézve. Világvallás-e az animizmus.  

Megelőző tapasztalat Néhány vallás alaposabb ismerete 
Ajánlott továbbhaladási irány Kitekintés a nem európai vallások felé 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: tolerancia 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, nyitottság 
Társas kompetencia. empátia, együttműködés 
A NAT-hoz: Földünk és környezetünk; Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: földrajz; társadalomismeret  

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Maszkok tánca (szka209_22);  Miben hiszünk? (szkc211_07); A vudu (szka212_25) 
Támogató rendszer Dr. Hunyadi László: A világ vallásföldrajza. Végeken Kiadó. Budapest, 1995 

Hahn István: Istenek és népek. Minerva. Budapest, 1980 
Boglár Lajos: Vallásantropológia. Szimbiózis. Budapest, 1997 
Boglár Lajos: Vallásantológia. Egyetemi jegyzet. ELTE TÁTK, Kulturális Antropológia Szakcsoport. 
Budapest, 2002 
Kaj Birket-Smith: A kultúra ösvényei. Gondolat. Budapest, 1969 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A tantermet csoportmunkára alkalmasan kell berendezni. 

Szükséges eszközök: dvd lejátszó, projektor, földrajzi és/vagy történelmi atlasz, a Föld természetföldrajzát ábrázoló falitérkép. 
A csoportalakítás történhet véletlenszerűen.  
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A II/d/C feladatot csak emelt szintű társadalomtudományi képzésben részt vevő osztályoknak ajánljuk. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Háttérinformációk a világvallásokról 
P2 – Háttérinformációk az animizmusról 
P3 – Ismertető Vargyas Gábor Yao Prong című filmjéhez  
 
Tanulói segédletek  
 
D1 – Vallási mozaik (csoportos feladatlap) 
A lapot annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport dolgozik az osztályban.  
 
D2 – Az animizmus fogalma (vázlat) 
A lapot minden diák számára sokszorosítani kell.  
 
D3 – Törzsi vallások a világban (térképvázlat és diagramok, csoportos feladatlap) 
Minden csoport számára le kell másolni.  
 
D4 – Egy zimbabwei anya levele lányához (páros feladatlap) 
A lapot annyi példányban kell lemásolni, amennyi az osztály létszámának a fele.  
 
D5 – A kikuju vallás egyes elemeiről (ismertető) 
A lapot minden diák számára sokszorosítani kell.  
 
D6 – A guaranik animizmusa (kétféle szöveges ismertető) 
A lapot fele annyi példányban kell lemásolni, mint amennyi az osztály létszáma, és felhasználás előtt félbe kell vágni.  
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