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Diákmelléklet
D1 Szókártyák

TŰZ

VÍZ

LEVEGŐ FÖLD
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D2 Találós kérdések
Senki sincs hasznosabb nálam a világon,
ártalmasabb sincsen hetedhét országon.
Éjed felderítem, étked elkészítem,
de ha elszöktem, rengeteg a károd. (Tűz)
Eszik, eszik,
jól nem lakik. (Tűz)
Ételt minél többet kapok,
annál inkább éhes vagyok,
de ha mindent felfalok,
azonnal elpusztulok. (Tűz)
Találd ki, hogy mi az:
Vörös ökröm hol lefekszik,
évek múltán is meglátszik. (Tűz)

Noha kézzel-lábbal én nem teremtettem,
sem csontom, sem bőröm, mégis születtettem,
mégis mindeneket tápláltam, s éltemben
kősziklákon, erdőn, hegyen elszéledtem.
(Levegő és ég)
Veheted a boltban,
veheted az utcán,
veheted vásárban,
veheted a pusztán veheted napközben,
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se. (Levegő)
Földön látszik, égen jár. (Nap)

Én szültem anyámat,
anyám szült engemet,
aki ezt furcsállja,
nem tudja, mi lehet. (Víz és jég)

(Ezeregy találós kérdés Baranyából. Móra, 2003;.
Sző, fon, nem takács. Móra, 1975)

Harmat vagyok fűszálon,
a követ is kivájom,
zubogok, ha forr az üst,
tündöklök, mint az ezüst. (Víz)

D3 A négy őselem
Víz

– Általában nyugodt, békés vagy, de ha felidegesítenek, baj van?

Tűz – Lángol benned az életerő és az energia?
Szél – Szereted a pörgést, és élvezed az élet minden pillanatát?
Föld – Mindig a földön jársz, megfontolt és kimért vagy?

40

szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanulói

D4 Meseíró-pályázat
Meseíró-pályázatot hirdet a Süni újság „A négy őselem” címmel.
Föld, víz, tűz és levegő – a négy „őselem” – napjainkban is meghatározzák életünket.
Számtalan legenda, mítosz fűződik létrejöttükhöz, megismerésükhöz és meghódításukhoz, elvesztésükhöz és visszaszerzésükhöz. Ma e négy létfontosságú, éltető elem mindegyikét veszély fenyegeti: szinte mindennap hallhat, olvashat felnőtt és gyerek a vizek,
a levegő és a talaj szennyezéséről, illetve a tűz – vagyis a meleget adó energiaforrások
– kimerüléséről, bolygónk minden téren megnyilvánuló „túlhasználásáról”.
Olyan meséket várunk tőletek, amelyeknek központi motívumát a négy őselem valamelyike (vagy akár mind a négy) képezi. Szabadon engedhetitek fantáziátokat, tetszésetek
szerint alkalmazhattok népmesei vagy műmesei elemeket.

